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Amendamentul   1 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Referirea 20 a (nouă) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 - având în vedere raportul de sinteză 

al Comisiei Europene intitulat „evaluarea 

ex post a FEDR și a Fondului de coeziune 

pentru perioada 2007-2013” SWD(2016) 

318 final, 

Or. it 

 

Amendamentul   2 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât politica de coeziune a 

contribuit în mare măsură la consolidarea 

creșterii economice și a locurilor de 

muncă, precum și la reducerea 

disparităților dintre regiunile europene; 

A. întrucât politica de coeziune este 

cea mai în măsură să atenueze 

intensificarea disparităților dintre regiuni 

apărute ca urmare a politicilor de 

austeritate puse în aplicare de către 

statele membre pentru a îndeplini 

cerințele Comisiei Europene privind 

reducerea deficitelor publice; 

Or. fr 

 

Amendamentul  3 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 Aa. întrucât conform datelor unei 

evaluări independente a investițiilor 

efectuate de UE în perioada 2007-2013, 

cu rapoarte specifice pentru fiecare stat 

membru, publicate la solicitarea Comisiei 

Europene, principalele rezultate ale 

evaluării pentru perioada 2007-2013 sunt: 

un milion de locuri de muncă create, care 

corespund unei treimi din numărul total 

net de locuri de muncă create în UE în 

perioada luată în considerare și 2,74 EUR 

suplimentari la PIB pentru fiecare euro 

investit care provine din fondurile politicii 

de coeziune, ducând la o performanță 

estimată de 1000 de miliarde de euro de 

PIB suplimentar până în 2023;   

Or. it 

 

Amendamentul   4 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât reprogramarea fondurilor 

structurale și de investiții europene pentru 

finanțarea primirii migranților în situație 

neregulamentară aduce o gravă atingere 

eficacității acestora și tinde să le 

îndepărteze de obiectivele inițiale ale 

politicii de coeziune; 

Or. fr 

 

Amendamentul   5 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât valoarea adăugată a 

politicii de coeziune prin intermediul 

fondurilor ESI depășește impactul 

economic, social și teritorial pozitiv 

dovedit al acestora, deoarece arată 

angajamentul statelor membre și al 

regiunilor față de consolidarea integrării 

europene; 

Or. en 

 

Amendamentul   6 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât finanțarea politicii de 

coeziune a UE are un impact global pozitiv 

asupra economiei și a vieții cetățenilor, 

însă rezultatele acesteia nu au fost 

întotdeauna bine comunicate, iar efectele 

sale pozitive sunt cunoscute într-o măsură 

destul de mică; 

B. întrucât finanțarea politicii de 

coeziune a UE ar putea avea un impact 

global pozitiv asupra economiei și a vieții 

cetățenilor în cazul în care fondurile 

structurale și de investiții europene ar fi 

destinate în totalitate acestui scop; 

Or. fr 

 

Amendamentul  7 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât finanțarea politicii de 

coeziune a UE are un impact global pozitiv 

asupra economiei și a vieții cetățenilor, 

însă rezultatele acesteia nu au fost 

întotdeauna bine comunicate, iar efectele 

B. întrucât finanțarea politicii de 

coeziune a UE are un impact pozitiv asupra 

economiei și a vieții cetățenilor, însă 

rezultatele acesteia nu au fost întotdeauna 

bine comunicate, iar efectele sale pozitive 
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sale pozitive sunt cunoscute într-o măsură 

destul de mică; 

sunt cunoscute într-o măsură destul de 

mică; 

Or. it 

 

Amendamentul   8 

Tamás Deutsch 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât ar trebui să existe o 

legătură clară între nivelul de finanțare 

disponibilă pentru fiecare stat membru și 

nivelul de sensibilizare cu privire la 

programele locale finanțate de UE; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   9 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât ar trebui să existe o 

legătură clară între nivelul de finanțare 

disponibilă pentru fiecare stat membru și 

nivelul de sensibilizare cu privire la 

programele locale finanțate de UE; 

C. întrucât fondurile structurale și de 

investiții europene sunt finanțate integral 

prin contribuțiile naționale ale statelor 

membre și întrucât ar fi oportun să li se 

reamintească acest lucru cetățenilor 

noștri dezinformați de propaganda 

proeuropeană; 

Or. fr 

 

Amendamentul   10 

Krzysztof Hetman 
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Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât ar trebui să existe o 

legătură clară între nivelul de finanțare 

disponibilă pentru fiecare stat membru și 

nivelul de sensibilizare cu privire la 

programele locale finanțate de UE; 

C. întrucât sensibilizarea cu privire la 

programele locale finanțate de UE în 

rândul utilizatorilor finali și la nivelul 

societății în ansamblu este esențială; 

Or. en 

 

Amendamentul   11 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât ar trebui să existe o 

legătură clară între nivelul de finanțare 

disponibilă pentru fiecare stat membru și 

nivelul de sensibilizare cu privire la 

programele locale finanțate de UE; 

C. întrucât, în unele cazuri, există o 

legătură clară între nivelul de finanțare 

disponibilă pentru fiecare stat membru și 

nivelul de sensibilizare cu privire la 

programele locale finanțate de UE; 

întrucât este la fel de important să se 

indice beneficiile finanțării în cadrul 

politicii de coeziune pentru toate 

regiunile, inclusiv acolo unde nivelurile 

de finanțare sunt scăzute; 

Or. en 

 

Amendamentul   12 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât modelul de guvernanță pe 

mai multe niveluri care implică o 

coordonare sporită între autoritățile 

eliminat 
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publice, partenerii economici și sociali și 

societatea civilă poate contribui în mod 

eficace la o mai bună comunicare a 

obiectivelor politice ale UE și a 

rezultatelor; 

Or. fr 

 

Amendamentul   13 

Lambert van Nistelrooij 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât modelul de guvernanță pe 

mai multe niveluri care implică o 

coordonare sporită între autoritățile 

publice, partenerii economici și sociali și 

societatea civilă poate contribui în mod 

eficace la o mai bună comunicare a 

obiectivelor politice ale UE și a 

rezultatelor; 

D. întrucât principiul parteneriatului 

și modelul de guvernanță pe mai multe 

niveluri care implică o coordonare sporită 

între autoritățile publice, partenerii 

economici și sociali și societatea civilă pot 

contribui în mod eficace la o mai bună 

comunicare a obiectivelor politice ale UE 

și a rezultatelor; 

Or. en 

 

Amendamentul   14 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât modelul de guvernanță pe 

mai multe niveluri care implică o 

coordonare sporită între autoritățile 

publice, partenerii economici și sociali și 

societatea civilă poate contribui în mod 

eficace la o mai bună comunicare a 

obiectivelor politice ale UE și a 

rezultatelor; 

D. întrucât modelul de guvernanță pe 

mai multe niveluri și principiul 

parteneriatului care implică o coordonare 

sporită între autoritățile publice, partenerii 

economici și sociali și societatea civilă pot 

contribui în mod eficace la o mai bună 

comunicare a obiectivelor politice ale UE 

și a rezultatelor; 
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Or. en 

 

Amendamentul   15 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât un dialog permanent și 

implicarea societății civile sunt esențiale 

pentru a garanta responsabilitatea și 

legitimitatea politicilor publice, creând un 

sentiment de responsabilitate comună și 

asigurând transparența procesului de 

luare a deciziilor; 

E. întrucât Uniunea Europeană își 

intensifică relațiile cu colectivitățile locale 

și cu societatea civilă, în scopul de a 

limita influența statelor membre, de a-și 

acorda noi prerogative și de a eluda 

principiile subsidiarității; 

Or. fr 

 

Amendamentul   16 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât creșterea vizibilității 

fondurilor ESI poate contribui la 

modificarea percepțiilor cu privire la 

eficacitatea politicii de coeziune și la 

recâștigarea încrederii cetățenilor în 

proiectul european și a interesului lor față 

de acesta; 

F. întrucât creșterea eficacității 

fondurilor ESI ar putea contribui la 

modificarea percepțiilor cu privire la 

politica de coeziune și la recâștigarea 

încrederii cetățenilor; 

Or. fr 

 

Amendamentul  17 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât creșterea vizibilității 

fondurilor ESI poate contribui la 

modificarea percepțiilor cu privire la 

eficacitatea politicii de coeziune și la 

recâștigarea încrederii cetățenilor în 

proiectul european și a interesului lor față 

de acesta; 

F. întrucât creșterea vizibilității 

fondurilor ESI poate contribui la 

îmbunătățirea percepțiilor cu privire la 

eficacitatea politicii de coeziune și la 

recâștigarea încrederii cetățenilor în 

proiectul european și a interesului lor față 

de acesta; 

Or. it 

 

Amendamentul   18 

Marc Joulaud 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât este necesară o mai bună 

informare și comunicare în aval cu 

privire la realizările concrete ale 

fondurilor ESI, dar și în amonte, cu 

privire la posibilitățile de finanțare din 

partea promotorilor de proiecte; 

Or. fr 

 

Amendamentul   19 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât o linie de comunicare 

coerentă este esențială pentru a evita 

periclitarea unei imagini mai populare și 

pozitive a cheltuielilor din fondurile ESI 

printr-o comunicare în general negativă 

cu privire la UE și la politicile acesteia; 
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Or. en 

 

Amendamentul  20 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. întrucât creșterea vizibilității 

fondurilor ESI contribuie la o mai mare 

implicare a cetățenilor în alegerile privind 

programarea și punerea în aplicare a 

fondurilor ESI; 

Or. it 

 

Amendamentul   21 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât ar trebui consolidate 

metodele de difuzare a informaților și ar 

trebui diversificate canalele de 

comunicare, 

G. întrucât sumele alocate finanțării 

comunicării Uniunii Europene ar trebui 

să fie reprogramate integral pentru a 

consolida bugetul destinat fondurilor 

structurale și de investiții europene, în 

vederea maximizării contribuției efective 

a acestora, 

Or. fr 

 

Amendamentul  22 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât ar trebui consolidate 

metodele de difuzare a informaților și ar 

trebui diversificate canalele de comunicare, 

G.  întrucât ar trebui consolidate 

metodele de difuzare a informaților și ar 

trebui diversificate și îmbunătățite canalele 

de comunicare, 

Or. it 

 

Amendamentul  23 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Ga (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Ga. întrucât grupul la nivel înalt 

privind simplificarea, instituit de Comisie, 

examinează soluții specifice pentru 

facilitarea accesului la fondurile ESI 

pentru beneficiari, în vederea 

îmbunătățirii impactului politicii de 

coeziune pe teren și a simplificării 

utilizării acestuia și în următorul ciclu de 

programare; 

Or. it 

 

Amendamentul   24 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază că politica de coeziune 

este unul dintre principalele vehicule 

publice ale creșterii care, prin intermediul 

fondurilor structurale și de investiții 

europene (fondurile ESI), garantează 

investițiile în toate regiunile UE, 

contribuie la reducerea disparităților și la 

1. subliniază că politica de coeziune 

trebuie să fie unul dintre principalele 

vehicule publice ale creșterii care, prin 

intermediul fondurilor structurale și de 

investiții europene (fondurile ESI), are 

drept obiectiv garantarea investițiilor în 

toate regiunile UE, reducerea disparităților 
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sprijinirea competitivității și a creșterii; și sprijinirea competitivității și a creșterii; 

Or. fr 

 

Amendamentul   25 

Lambert van Nistelrooij 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază că politica de coeziune 

este unul dintre principalele vehicule 

publice ale creșterii care, prin intermediul 

fondurilor structurale și de investiții 

europene (fondurile ESI), garantează 

investițiile în toate regiunile UE, contribuie 

la reducerea disparităților și la sprijinirea 

competitivității și a creșterii; 

1. subliniază că politica de coeziune 

este unul dintre principalele vehicule 

publice ale creșterii care, prin intermediul 

fondurilor structurale și de investiții 

europene (fondurile ESI), garantează 

investițiile în toate regiunile UE, contribuie 

la reducerea disparităților și la sprijinirea 

competitivității și a creșterii inteligente, 

durabile și favorabile incluziunii; 

Or. en 

 

Amendamentul   26 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază că politica de coeziune 

este unul dintre principalele vehicule 

publice ale creșterii care, prin intermediul 

fondurilor structurale și de investiții 

europene (fondurile ESI), garantează 

investițiile în toate regiunile UE, contribuie 

la reducerea disparităților și la sprijinirea 

competitivității și a creșterii; 

1. subliniază că politica de coeziune 

este unul dintre principalele vehicule 

publice ale creșterii care, prin intermediul 

fondurilor structurale și de investiții 

europene (fondurile ESI), garantează 

investițiile în toate regiunile UE, contribuie 

la reducerea disparităților și la sprijinirea 

competitivității și a creșterii; constată că, 

pentru a asigura sustenabilitatea 

redresării, finanțele publice trebuie 

consolidate, iar investițiile, promovate, 

îndeosebi în regiunile și în statele membre 
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cu niveluri ridicate și persistente de șomaj 

pe termen lung, inclusiv printr-o 

extindere rapidă a Fondului european 

pentru investiții strategice; 

Or. en 

 

Amendamentul   27 

Ruža Tomašić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază că politica de coeziune 

este unul dintre principalele vehicule 

publice ale creșterii care, prin intermediul 

fondurilor structurale și de investiții 

europene (fondurile ESI), garantează 

investițiile în toate regiunile UE, contribuie 

la reducerea disparităților și la sprijinirea 

competitivității și a creșterii; 

1. subliniază că politica de coeziune 

este unul dintre principalele vehicule 

publice ale creșterii care, prin intermediul 

fondurilor structurale și de investiții 

europene (fondurile ESI), garantează 

investițiile în toate regiunile UE, contribuie 

la reducerea disparităților și la sprijinirea 

competitivității și a creșterii; subliniază că 

furnizarea de informații și comunicarea 

cu privire la obiective, finanțarea 

oportunităților și a rezultatelor 

programelor și proiectelor aferente 

politicii de coeziune reprezintă, prin 

urmare, o sarcină esențială a autorităților 

de management și a beneficiarilor din 

statele membre; 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act, de pe altă parte, de faptul că 

sensibilizarea publicului și percepția 

2. ia act, cu îngrijorare, de faptul că 

sensibilizarea publicului și percepția 
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generală cu privire la eficacitatea politicii 

regionale a UE au scăzut de-a lungul 

anilor; face referire la sondajul 

Eurobarometru 423 din septembrie 2015, 

în care doar cu puțin peste o treime (34%) 

din cetățenii europeni afirmă că au auzit 

despre proiectele cofinanțate de UE care 

îmbunătățesc calitatea vieții în zona în care 

trăiesc; 

generală cu privire la eficacitatea politicii 

regionale a UE au scăzut de-a lungul 

anilor; face referire la sondajul 

Eurobarometru 423 din septembrie 2015, 

în care doar cu puțin peste o treime (34%) 

din cetățenii europeni afirmă că au auzit 

despre proiectele cofinanțate de UE care 

îmbunătățesc calitatea vieții în zona în care 

trăiesc; 

Or. it 

 

Amendamentul   29 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

2. ia act, de pe altă parte, de faptul că 

sensibilizarea publicului și percepția 

generală cu privire la eficacitatea politicii 

regionale a UE au scăzut de-a lungul 

anilor; face referire la sondajul 

Eurobarometru 423 din septembrie 2015, 

în care doar cu puțin peste o treime (34%) 

din cetățenii europeni afirmă că au auzit 

despre proiectele cofinanțate de UE care 

îmbunătățesc calitatea vieții în zona în care 

trăiesc; 

2. ia act, de pe altă parte, de faptul că 

sensibilizarea publicului și percepția 

generală cu privire la eficacitatea politicii 

regionale a UE au scăzut de-a lungul 

anilor; face referire la sondajul 

Eurobarometru 423 din septembrie 2015, 

în care doar cu puțin peste o treime (34%) 

din cetățenii europeni afirmă că au auzit 

despre proiectele cofinanțate de UE care 

îmbunătățesc calitatea vieții în zona în care 

trăiesc; în plus, subliniază că, la 

solicitarea privind identificarea 

domeniilor specifice care ar trebui vizate 

de investiții, o majoritate covârșitoare de 

respondenți (91 %) a menționat educația, 

sănătatea și infrastructura socială ca 

domenii importante și aproape nouă din 

10 persoane (86 %) dintre cele 

intervievate au subliniat importanța 

politicii de mediu; 

Or. en 

 

Amendamentul   30 
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Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2a. consideră calitatea proiectelor 

finanțate din fondurile ESI și rezultatele 

tangibile ale acestora ca fiind o condiție 

prealabilă pentru o comunicare pozitivă 

cu privire la fondurile ESI; subliniază, 

prin urmare, că cele mai înalte ambiții 

trebuie să vizeze în continuare selectarea, 

punerea în aplicare și finalizarea 

proiectelor, precum și să se axeze în 

continuare pe obținerea de rezultate astfel 

încât să creeze publicitate; 

Or. en 

 

Amendamentul   31 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 2 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 2b. atrage atenția asupra provocării 

create de faptul că utilizarea sau alocarea 

eronată a fondurilor ESI, proiectele 

eșuate sau cheltuielile inutile pot genera, 

de asemenea, creșterea vizibilității politicii 

de coeziune; subliniază faptul că toate 

eforturile trebuie mobilizate pentru a evita 

acest tip de vizibilitate negativă, prin 

investirea constantă în îmbunătățirea 

calității cheltuielilor din fondurile ESI; 

Or. en 

 

Amendamentul   32 

Steeve Briois 



 

AM\1121740RO.docxx 17/77 PE602.788v01-00 

 RO 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților locale și 

regionale, deoarece ele reprezintă 

interfața cea mai eficace de comunicare 

cu cetățenii, aducând Europa mai 

aproape de ei; 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților naționale în 

măsura în care statele membre finanțează 

integral fondurile structurale și de 

investiții europene; 

Or. fr 

 

Amendamentul  33 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în 

principal responsabilitatea autorităților 

locale și regionale, deoarece ele reprezintă 

interfața cea mai eficace de comunicare 

cu cetățenii, aducând Europa mai 

aproape de ei; 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să fie competența 

partajată a Comisiei Europene și a 

autorităților locale și regionale; 

Or. it 

 

Amendamentul   34 

Andor Deli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că asigurarea 3. ia act de faptul că UE și statele sale 
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vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în 

principal responsabilitatea autorităților 
locale și regionale, deoarece ele reprezintă 

interfața cea mai eficace de comunicare cu 

cetățenii, aducând Europa mai aproape de 

ei; 

membre ar trebui să partajeze în mod 

adecvat responsabilitatea asigurării 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune, acolo unde autoritățile locale 

și regionale dețin un rol special, deoarece 

ele reprezintă interfața cea mai eficace de 

comunicare cu cetățenii, aducând Europa 

mai aproape de ei; 

Or. en 

 

Amendamentul   35 

Ruža Tomašić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în 

principal responsabilitatea autorităților 

locale și regionale, deoarece ele reprezintă 

interfața cea mai eficace de comunicare cu 

cetățenii, aducând Europa mai aproape de 

ei; 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să fie, printre altele, 

și responsabilitatea autorităților locale și 

regionale, deoarece ele reprezintă interfața 

cea mai eficace de comunicare cu cetățenii, 

aducând Europa mai aproape de ei; 

Or. en 

 

Amendamentul   36 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților locale și 

regionale, deoarece ele reprezintă interfața 

cea mai eficace de comunicare cu cetățenii, 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților de 

management și a beneficiarilor, deoarece 

ele reprezintă interfața cea mai eficace de 
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aducând Europa mai aproape de ei; comunicare cu cetățenii, aducând Europa 

mai aproape de ei; 

Or. en 

 

Amendamentul   37 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților locale și 

regionale, deoarece ele reprezintă interfața 

cea mai eficace de comunicare cu cetățenii, 

aducând Europa mai aproape de ei; 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților naționale 

competente, în special a autorităților locale 

și regionale, deoarece ele reprezintă 

interfața cea mai eficace de comunicare cu 

cetățenii, aducând Europa mai aproape de 

ei; 

Or. hr 

 

Amendamentul   38 

Matthijs van Miltenburg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților locale și 

regionale, deoarece ele reprezintă interfața 

cea mai eficace de comunicare cu cetățenii, 

aducând Europa mai aproape de ei; 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților de 

management și a autorităților locale și 

regionale, deoarece ele reprezintă interfața 

cea mai eficace de comunicare cu cetățenii, 

aducând Europa mai aproape de ei; 

Or. en 
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Amendamentul   39 

Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților locale și 

regionale, deoarece ele reprezintă interfața 

cea mai eficace de comunicare cu cetățenii, 

aducând Europa mai aproape de ei; 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților locale și 

regionale, deoarece ele reprezintă interfața 

cea mai eficace de comunicare cu cetățenii, 

aducând Europa mai aproape de ei și 

cunosc cel mai bine realitățile la nivel 

local și regional și nevoile din aceste zone; 

Or. ro 

 

Amendamentul   40 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților locale și 

regionale, deoarece ele reprezintă interfața 

cea mai eficace de comunicare cu cetățenii, 

aducând Europa mai aproape de ei; 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților locale și 

regionale, deoarece ele reprezintă interfața 

cea mai eficace de comunicare cu cetățenii, 

aducând Europa mai aproape de ei; 

subliniază semnificația dimensiunii 

regionale a Fondului european pentru 

investiții strategice, deosebit de 

importantă pentru regiunile cu 

dezavantaje și dificultăți pe plan 

geografic; 

Or. en 
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Amendamentul   41 

Marc Joulaud 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților locale și 

regionale, deoarece ele reprezintă interfața 

cea mai eficace de comunicare cu cetățenii, 

aducând Europa mai aproape de ei; 

3. ia act de faptul că asigurarea 

vizibilității investițiilor în cadrul politicii 

de coeziune ar trebui să rămână în principal 

responsabilitatea autorităților locale și 

regionale, deoarece ele reprezintă interfața 

cea mai eficace de comunicare cu cetățenii, 

aducând Europa mai aproape de ei; 

subliniază că îmbunătățirea vizibilității 

fondurilor europene trebuie să se reflecte 

în efortul de a asigura informarea și 

transparența cu cea mai mare 

rigurozitate; 

Or. fr 

 

Amendamentul  42 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3a. subliniază necesitatea ca Comisiei 

Europene să îi revină responsabilitatea 

generală de a defini strategii de 

comunicare europene privind modalitatea 

de creștere a vizibilității punerii în 

aplicare a fondurilor ESI; 

Or. it 

 

Amendamentul  43 

Michela Giuffrida 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 3b. subliniază faptul că regiunilor și 

administrațiilor locale, care reprezintă 

interfața cea mai eficientă de comunicare 

cu cetățenii, ar trebui să le revină, însă, 

responsabilitatea comunicării pe teren în 

ceea ce privește aplicarea fondurilor ESI 

și performanțele realizate; 

Or. it 

 

Amendamentul   44 

Lambert van Nistelrooij 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că asigurarea vizibilității 

unei politici implică un proces dublu de 

comunicare și de interacțiune cu parteneri; 

evidențiază, de asemenea, că, în contextul 

provocărilor complexe și pentru a asigura 

legitimitatea și a oferi soluții eficace și pe 

termen lung, autoritățile publice trebuie să 

implice părțile interesate relevante în 

procesul de luare a deciziilor; 

4. subliniază că asigurarea vizibilității 

unei politici implică un proces dublu de 

comunicare și de interacțiune cu parteneri; 

evidențiază, de asemenea, că, în contextul 

provocărilor complexe și pentru a asigura 

legitimitatea și a oferi soluții eficace și pe 

termen lung, autoritățile publice trebuie să 

implice părțile interesate relevante în 

procesul de negociere și punere în 

aplicare a acordului de parteneriat și a 

programelor operaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul   45 

Matthijs van Miltenburg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că asigurarea vizibilității 

unei politici implică un proces dublu de 

comunicare și de interacțiune cu parteneri; 

evidențiază, de asemenea, că, în contextul 

provocărilor complexe și pentru a asigura 

legitimitatea și a oferi soluții eficace și pe 

termen lung, autoritățile publice trebuie să 

implice părțile interesate relevante în 

procesul de luare a deciziilor; 

4. subliniază că asigurarea vizibilității 

unei politici implică un proces dublu de 

comunicare și de interacțiune cu parteneri; 

evidențiază, de asemenea, că, în contextul 

provocărilor complexe și pentru a asigura 

legitimitatea și a oferi soluții eficace și pe 

termen lung, autoritățile publice trebuie să 

implice părțile interesate relevante în toate 

etapele procesului de punere în aplicare a 

acordurilor și programelor de parteneriat; 

Or. en 

 

Amendamentul  46 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. subliniază că asigurarea vizibilității 

unei politici implică un proces dublu de 

comunicare și de interacțiune cu parteneri; 

evidențiază, de asemenea, că, în contextul 

provocărilor complexe și pentru a asigura 

legitimitatea și a oferi soluții eficace și pe 

termen lung, autoritățile publice trebuie să 

implice părțile interesate relevante în 

procesul de luare a deciziilor; 

 

4. subliniază că asigurarea vizibilității 

unei politici implică un proces dublu de 

comunicare și de interacțiune cu parteneri; 

evidențiază, de asemenea, că, în contextul 

provocărilor complexe și pentru a asigura 

legitimitatea și a oferi soluții eficace și pe 

termen lung, precum și respectând 

principiul parteneriatului, autoritățile 

publice trebuie să implice părțile interesate 

relevante în procesul de luare a deciziilor; 

Or. it 

 

Amendamentul   47 

Stanislav Polčák 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 4 a. subliniază că măsurile care duc la 

îmbunătățirea vizibilității rezultatelor 

fondurilor structurale și de investiții 

europene trebuie să fie adoptate cu grijă 

și cu considerație în ceea ce privește 

natura și extinderea lor, deoarece un mod 

de comunicare inadecvat sau 

disproporționat poate fi contrar 

interesului acestei vizibilități; 

Or. cs 

 

Amendamentul   48 

Stanislav Polčák 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 4 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 4 b. observă la formularea măsurilor 

care duc la îmbunătățirea vizibilității 

rezultatelor fondurilor structurale  și de 

investiții europene nu se poate pierde din 

vedere faptul că reclama cea mai bună 

este pertinența și utilitatea proiectelor 

implementate; 

Or. cs 

Amendamentul   49 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act, în acest context, de 

progresele inegale înregistrate de statele 

membre în materie de simplificare a 

procedurilor administrative pentru a-i 

implica în mai mare măsură pe partenerii 

locali; 

eliminat 

Or. fr 
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Amendamentul   50 

Ruža Tomašić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act, în acest context, de 

progresele inegale înregistrate de statele 

membre în materie de simplificare a 

procedurilor administrative pentru a-i 

implica în mai mare măsură pe partenerii 

locali; 

5. subliniază, în acest context, 

progresele inegale înregistrate de statele 

membre în materie de simplificare a 

procedurilor administrative pentru a-i 

implica în mai mare măsură pe partenerii 

locali; 

Or. en 

 

Amendamentul   51 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act, în acest context, de 

progresele inegale înregistrate de statele 

membre în materie de simplificare a 

procedurilor administrative pentru a-i 

implica în mai mare măsură pe partenerii 

locali; 

5. ia act, în acest context, de 

progresele inegale înregistrate de statele 

membre în materie de simplificare a 

procedurilor administrative pentru a-i 

implica în mai mare măsură pe partenerii 

locali, inclusiv pe cei din societatea civilă; 

Or. en 

 

Amendamentul   52 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act, în acest context, de 5. ia act, în acest context, de 
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progresele inegale înregistrate de statele 

membre în materie de simplificare a 

procedurilor administrative pentru a-i 

implica în mai mare măsură pe partenerii 

locali; 

progresele inegale înregistrate de statele 

membre în materie de simplificare a 

procedurilor administrative pentru a-i 

implica în mai mare măsură pe partenerii 

regionali și locali; 

Or. hr 

 

Amendamentul  53 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. ia act, în acest context, de 

progresele inegale înregistrate de statele 

membre în materie de simplificare a 

procedurilor administrative pentru a-i 

implica în mai mare măsură pe partenerii 

locali; 

5. ia act, în acest context, de 

progresele inegale înregistrate de statele 

membre în materie de simplificare a 

procedurilor administrative pentru a-i 

implica în mai mare măsură pe partenerii 

locali și regionali; 

Or. it 

 

Amendamentul   54 

Elena Gentile 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 5a. subliniază că utilizarea fondurilor 

ESI au fost cu atât mai eficace cu cât 

acestea au făcut parte din Strategia 

Europa 2020. Strategia Europa 2020 nu a 

servit numai ca strategie europeană pe 

termen lung pentru dezvoltarea 

economică, socială și de mediu, ci și ca 

expresie a asumării fondurilor ESI și ca 

element de sprijin în comunicarea cu 

privire la acestea. întrucât o nouă 

strategie de dezvoltare trebuie să 
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servească drept cadru pentru următoarea 

perioadă de programare, se întreabă în ce 

măsură obiectivele de dezvoltare durabilă 

(ODD) pot îndeplini acest rol dacă ar fi 

susținute de mecanismele de guvernanță 

europene; 

Or. en 

 

Amendamentul   55 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. face referire la euroscepticismul și 

propaganda antieuropeană tot mai mari 

care distorsionează informațiile privind 

politicile Uniunii; subliniază, prin urmare, 

necesitatea de a dezvolta urgent strategii 

de comunicare care să poată transmite un 

mesaj precis cetățenilor cu privire la 

valoarea adăugată a proiectului european 

pentru calitatea vieții și prosperitatea lor; 

6. face referire la eurofanatismul și 

propaganda proeuropeană tot mai mari 

care distorsionează informațiile privind 

politicile Uniunii; 

Or. fr 

 

Amendamentul   56 

Raymond Finch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. face referire la euroscepticismul și 

propaganda antieuropeană tot mai mari 

care distorsionează informațiile privind 

politicile Uniunii; subliniază, prin 

urmare, necesitatea de a dezvolta urgent 

strategii de comunicare care să poată 
transmite un mesaj precis cetățenilor cu 

6. face referire la creșterea celebrată 

a euroscepticismului, care poate transmite 

un mesaj precis cetățenilor cu privire la 

procesul nedemocratic al UE și la 

proiectele inutile și eșuate ale acesteia; 
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privire la valoarea adăugată a proiectului 

european pentru calitatea vieții și 

prosperitatea lor; 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. face referire la euroscepticismul și 

propaganda antieuropeană tot mai mari 

care distorsionează informațiile privind 

politicile Uniunii; subliniază, prin urmare, 

necesitatea de a dezvolta urgent strategii de 

comunicare care să poată transmite un 

mesaj precis cetățenilor cu privire la 

valoarea adăugată a proiectului european 

pentru calitatea vieții și prosperitatea lor; 

 

6. face referire cu îngrijorare la 

euroscepticismul și propaganda populistă 

antieuropeană tot mai mari care 

distorsionează informațiile privind 

politicile Uniunii; subliniază, prin urmare, 

necesitatea de a dezvolta urgent strategii de 

comunicare care să poată transmite un 

mesaj precis cetățenilor cu privire la 

valoarea adăugată a proiectului european 

pentru calitatea vieții și prosperitatea lor; 

Or. it 

 

Amendamentul   58 

Andor Deli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. face referire la euroscepticismul și 

propaganda antieuropeană tot mai mari 

care distorsionează informațiile privind 

politicile Uniunii; subliniază, prin urmare, 

necesitatea de a dezvolta urgent strategii de 

comunicare care să poată transmite un 

mesaj precis cetățenilor cu privire la 

valoarea adăugată a proiectului european 

6. face referire la euroscepticismul și 

propaganda antieuropeană tot mai mari 

care distorsionează informațiile privind 

politicile Uniunii; subliniază, prin urmare, 

necesitatea de a dezvolta urgent și de a 

menține strategii mai eficace de 

comunicare, printr-o varietate de 

platforme media, care să poată transmite 

un mesaj precis cetățenilor cu privire la 
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pentru calitatea vieții și prosperitatea lor; valoarea adăugată a proiectului european 

pentru calitatea vieții și prosperitatea lor; 

Or. en 

 

Amendamentul   59 

Ruža Tomašić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. face referire la euroscepticismul și 

propaganda antieuropeană tot mai mari 

care distorsionează informațiile privind 

politicile Uniunii; subliniază, prin urmare, 

necesitatea de a dezvolta urgent strategii de 

comunicare care să poată transmite un 

mesaj precis cetățenilor cu privire la 

valoarea adăugată a proiectului european 

pentru calitatea vieții și prosperitatea lor; 

6. face referire la euroscepticismul și 

propaganda antieuropeană tot mai mari 

care distorsionează informațiile privind 

politicile Uniunii; subliniază, prin urmare, 

necesitatea de a dezvolta urgent strategii de 

comunicare la nivel național, regional și 

local, care să poată transmite un mesaj 

precis cetățenilor cu privire la valoarea 

adăugată a proiectului european pentru 

calitatea vieții și prosperitatea lor; 

Or. en 

 

Amendamentul   60 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

6. face referire la euroscepticismul și 

propaganda antieuropeană tot mai mari 

care distorsionează informațiile privind 

politicile Uniunii; subliniază, prin urmare, 

necesitatea de a dezvolta urgent strategii de 

comunicare care să poată transmite un 

mesaj precis cetățenilor cu privire la 

valoarea adăugată a proiectului european 

pentru calitatea vieții și prosperitatea lor; 

6. face referire la euroscepticismul și 

propaganda antieuropeană tot mai mari 

care distorsionează informațiile privind 

politicile Uniunii; subliniază, prin urmare, 

necesitatea de a dezvolta urgent strategii de 

comunicare care să poată transmite un 

mesaj precis și coerent cetățenilor cu 

privire la valoarea adăugată a proiectului 

european pentru calitatea vieții și 

prosperitatea lor; 
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Or. en 

 

Amendamentul  61 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. subliniază că îmbunătățirea 

vizibilității rezultatelor politicii de 

coeziune va duce la creșterea gradului de 

conștientizare a cetățenilor europeni în 

ceea ce privește prezența Europei pe 

teren, scurtând distanțele între cetățeni și 

UE și eliminând prejudiciile create de 

dezinformare, în special cea de tip 

populist; 

Or. it 

 

Amendamentul   62 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 6 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6a. invită Comisia Europeană și 

Consiliul să analizeze în detaliu cauzele 

care stau la baza euroscepticismului și să 

abordeze în mod adecvat aspectele 

subiacente care îl pot stimula, fără să se 

complacă, astfel, într-o apărare prealabilă 

și lipsită de critică a statu-quo-ului; 

Or. en 

 

Amendamentul   63 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 6 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 6b. solicită Comisiei Europene și 

Consiliului să analizeze dacă, atât în 

cadrul actual, cât și în reforma post-2020 

a politicii de coeziune, măsurile destinate 

consolidării legăturii cu semestrul 

european și punerii în aplicare a 

reformelor structurale prin programe 

finanțate de fondurile ESI ar putea 

provoca o creștere a percepției negative a 

politicilor UE și ar putea submina în 

continuare încrederea în proiectul 

european în rândul cetățenilor europeni și 

al autorităților locale și regionale; 

Or. en 

 

Amendamentul   64 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. recunoaște limitările cadrului 

juridic în ceea ce privește asigurarea 

vizibilității corespunzătoare a politicii de 

coeziune; subliniază că, prin urmare, 

comunicarea cu privire la rezultatele sale 

tangibile nu a fost până acum o prioritate 

pentru diferitele părți interesate; regretă, 

în special, faptul că asistența tehnică 

asociată fondurilor ESI nu prevede un 

buget dedicat comunicării, acest lucru 

având un impact negativ atât asupra 

amplorii, cât și a calității procesului de 

diseminare; 

eliminat 

Or. fr 
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Amendamentul   65 

Matthijs van Miltenburg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. recunoaște limitările cadrului 

juridic în ceea ce privește asigurarea 

vizibilității corespunzătoare a politicii de 

coeziune; subliniază că, prin urmare, 

comunicarea cu privire la rezultatele sale 

tangibile nu a fost până acum o prioritate 

pentru diferitele părți interesate; regretă, 

în special, faptul că asistența tehnică 

asociată fondurilor ESI nu prevede un 

buget dedicat comunicării, acest lucru 

având un impact negativ atât asupra 

amplorii, cât și a calității procesului de 

diseminare; 

7. face referire la articolul 115 și la 

anexa XII la Regulamentul (UE) 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 

comune, în ceea ce privește informarea și 

comunicarea referitoare la sprijinul oferit 

din fonduri, asigurându-se că politica de 

coeziune se bucură de o vizibilitate 

adecvată; este de părere că activitățile de 

comunicare indicate cu privire la 

rezultatele tangibile ar trebui actualizate 

constant; regretă faptul că, pentru diferite 

părți interesate, comunicarea eficace nu a 

fost întotdeauna o prioritate; 

Or. en 

 

Amendamentul   66 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. recunoaște limitările cadrului 

juridic în ceea ce privește asigurarea 

vizibilității corespunzătoare a politicii de 

coeziune; subliniază că, prin urmare, 

comunicarea cu privire la rezultatele sale 

tangibile nu a fost până acum o prioritate 

pentru diferitele părți interesate; regretă, în 

special, faptul că asistența tehnică asociată 

fondurilor ESI nu prevede un buget dedicat 

comunicării, acest lucru având un impact 

negativ atât asupra amplorii, cât și a 

calității procesului de diseminare; 

7. recunoaște limitările cadrului 

juridic în ceea ce privește asigurarea 

vizibilității corespunzătoare a politicii de 

coeziune; subliniază că, prin urmare, 

comunicarea cu privire la rezultatele sale 

tangibile nu a fost până acum o prioritate 

pentru diferitele părți interesate; constată 

că asistența tehnică asociată fondurilor ESI 

nu prevede un buget dedicat comunicării; 

Or. en 
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Amendamentul   67 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

8. reiterează necesitatea imperativă de 

a găsi echilibrul adecvat între necesitatea 

de a simplifica normele privind punerea în 

aplicare a politicii de coeziune și 

necesitatea de a păstra o bună gestiune 

financiară, comunicându-le în același timp 

în mod corespunzător publicului; 

8. reiterează necesitatea imperativă de 

a găsi echilibrul adecvat între necesitatea 

de a simplifica normele privind punerea în 

aplicare a politicii de coeziune și 

necesitatea de a păstra o bună gestiune 

financiară și de a combate frauda, 

comunicându-le în același timp în mod 

corespunzător publicului; 

Or. en 

 

Amendamentul  68 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 8a. subliniază că, în special, 

dezinformarea privind fraudele cu 

fonduri structurale, deseori asociate în 

mod greșit cu simple neregularități de 

către canalele de informare, duce la 

creșterea sentimentului de neîncredere a 

cetățenilor față de instituțiile europene și 

administrațiile locale; 

Or. it 

 

Amendamentul   69 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 



 

PE602.788v01-00 34/77 AM\1121740RO.docxx 

RO 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că este esențial să se 

sporească gradul de asumare a politicii de 

coeziune pe teren, pentru a asigura 

obținerea și comunicarea eficientă a 

rezultatelor; apreciază faptul că principiul 

parteneriatului conferă valoare punerii în 

aplicare a politicilor publice europene, 

după cum a fost confirmat într-un studiu 

recent al Comisiei, însă evidențiază că 

mobilizarea partenerilor rămâne destul de 

dificilă din cauza diversității lor și, 

uneori, a conflictelor de interese; 

9. subliniază că este absolut necesar 

să se asigure eficacitatea acțiunii puse în 

aplicare pe teren prin fondurile ESI, 

pentru a spori gradul de asumare a politicii 

de coeziune; 

Or. fr 

 

Amendamentul   70 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că este esențial să se 

sporească gradul de asumare a politicii de 

coeziune pe teren, pentru a asigura 

obținerea și comunicarea eficientă a 

rezultatelor; apreciază faptul că principiul 

parteneriatului conferă valoare punerii în 

aplicare a politicilor publice europene, 

după cum a fost confirmat într-un studiu 

recent al Comisiei, însă evidențiază că 

mobilizarea partenerilor rămâne destul de 

dificilă din cauza diversității lor și, 

uneori, a conflictelor de interese; 

9. subliniază că este esențial să se 

sporească gradul de asumare a politicii de 

coeziune pe teren, pentru a asigura 

obținerea și comunicarea eficientă a 

rezultatelor; apreciază faptul că principiul 

parteneriatului conferă valoare punerii în 

aplicare a politicilor publice europene, 

după cum a fost confirmat într-un studiu 

recent al Comisiei, însă evidențiază că 

trebuie investite mai multe eforturi și 

resurse în implicarea parteneriatelor, în 

schimburile de experiență între parteneri 

și în platformele de dialog pentru aceștia, 

și pentru a-i transforma în multiplicatori 

ai oportunităților și succeselor finanțării 

UE; 

Or. en 
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Amendamentul  71 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că este esențial să se 

sporească gradul de asumare a politicii de 

coeziune pe teren, pentru a asigura 

obținerea și comunicarea eficientă a 

rezultatelor; apreciază faptul că principiul 

parteneriatului conferă valoare punerii în 

aplicare a politicilor publice europene, 

după cum a fost confirmat într-un studiu 

recent al Comisiei, însă evidențiază că 

mobilizarea partenerilor rămâne destul de 

dificilă din cauza diversității lor și, 

uneori, a conflictelor de interese; 

 

9. subliniază că este esențial să se 

sporească gradul de asumare a politicii de 

coeziune pe teren, pentru a asigura 

obținerea și comunicarea eficientă a 

rezultatelor; apreciază faptul că principiul 

parteneriatului conferă valoare punerii în 

aplicare a politicilor publice europene, 

după cum a fost confirmat într-un studiu 

recent al Comisiei, însă evidențiază cum 

deseori, implicarea partenerilor a dus la o 

aplicare formală a principiului 

parteneriatului și nu a permis o 

participare reală și activă a beneficiarilor 

fondurilor ESI în procesul de guvernanță; 

Or. it 

 

Amendamentul   72 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. subliniază că este esențial să se 

sporească gradul de asumare a politicii de 

coeziune pe teren, pentru a asigura 

obținerea și comunicarea eficientă a 

rezultatelor; apreciază faptul că principiul 

parteneriatului conferă valoare punerii în 

aplicare a politicilor publice europene, 

după cum a fost confirmat într-un studiu 

recent al Comisiei, însă evidențiază că 

mobilizarea partenerilor rămâne destul de 

dificilă din cauza diversității lor și, uneori, 

9. subliniază că este esențial să se 

sporească gradul de asumare a politicii de 

coeziune pe teren, atât la nivel local, cât și 

regional, pentru a asigura obținerea și 

comunicarea eficientă a rezultatelor; 

apreciază faptul că principiul 

parteneriatului conferă valoare punerii în 

aplicare a politicilor publice europene, 

după cum a fost confirmat într-un studiu 

recent al Comisiei, însă evidențiază că 

mobilizarea partenerilor rămâne destul de 
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a conflictelor de interese; dificilă din cauza diversității lor și, uneori, 

a conflictelor de interese; 

Or. hr 

 

Amendamentul   73 

Marc Joulaud 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. reamintește, de asemenea, natura 

strategică pe termen lung a investițiilor în 

politica de coeziune, ceea ce înseamnă că, 

uneori, rezultatele nu sunt vizibile imediat, 

ceea ce dăunează vizibilității 

instrumentelor sale, în special în 

comparație cu alte instrumente cum ar 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS); 

10. reamintește, de asemenea, natura 

strategică pe termen lung a investițiilor în 

politica de coeziune, ceea ce înseamnă că, 

uneori, rezultatele nu sunt vizibile imediat, 

ceea ce dăunează vizibilității 

instrumentelor sale, în special în 

comparație cu alte instrumente cum ar 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS); subliniază, de asemenea, că 

realizările obținute în urma anumitor 

investiții (în special în capitalul uman) 

sunt mai puțin vizibile și mai dificil de 

cuantificat decât în cadrul investițiilor 

„fizice”, fapt care nu pune, totuși, discuție 

legitimitatea acestora; 

Or. fr 

 

Amendamentul   74 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. reamintește, de asemenea, natura 

strategică pe termen lung a investițiilor în 

politica de coeziune, ceea ce înseamnă că, 

uneori, rezultatele nu sunt vizibile imediat, 

ceea ce dăunează vizibilității 

10. reamintește, de asemenea, natura 

strategică pe termen lung a investițiilor în 

politica de coeziune, ceea ce înseamnă că, 

uneori, rezultatele nu sunt vizibile imediat, 

ceea ce dăunează vizibilității 
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instrumentelor sale, în special în 

comparație cu alte instrumente cum ar 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS); 

instrumentelor sale, în special în 

comparație cu alte instrumente cum ar fi 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS); solicită o evaluare mai detaliată a 

impactului pe termen lung al politicii de 

coeziune pe piețele forței de muncă ale 

statelor membre, vizând în special tipul, și 

nu numai numărul de locuri de muncă 

create de fondurile ESI; 

Or. en 

 

Amendamentul   75 

Matthijs van Miltenburg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. reamintește, de asemenea, natura 

strategică pe termen lung a investițiilor în 

politica de coeziune, ceea ce înseamnă că, 

uneori, rezultatele nu sunt vizibile imediat, 

ceea ce dăunează vizibilității 

instrumentelor sale, în special în 

comparație cu alte instrumente cum ar 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS); 

10. reamintește, de asemenea, natura 

strategică pe termen lung a investițiilor în 

politica de coeziune, ceea ce înseamnă că, 

uneori, rezultatele nu sunt vizibile imediat, 

ceea ce dăunează vizibilității 

instrumentelor sale, în special în 

comparație cu alte instrumente cum ar 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS); este de părere, prin urmare, că ar 

trebui acordată mai multă atenție 

evaluării ex-post și comunicării cu privire 

la contribuția fondurilor ESI la strategia 

Uniunii pentru o creștere inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii; 

Or. en 

 

Amendamentul   76 

Lambert van Nistelrooij 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. reamintește, de asemenea, natura 

strategică pe termen lung a investițiilor în 

politica de coeziune, ceea ce înseamnă că, 

uneori, rezultatele nu sunt vizibile imediat, 

ceea ce dăunează vizibilității 

instrumentelor sale, în special în 

comparație cu alte instrumente cum ar 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS); 

10. reamintește, de asemenea, natura 

strategică pe termen lung a investițiilor în 

politica de coeziune, ceea ce înseamnă că, 

uneori, rezultatele nu sunt vizibile imediat, 

ceea ce dăunează vizibilității 

instrumentelor sale, în special în 

comparație cu alte instrumente cum ar 

Fondul european pentru investiții strategice 

(FEIS); îndeamnă, prin urmare, la 

continuarea activităților de comunicare 

până la patru ani după încheierea 

proiectului, atunci când rezultatele unui 

proiect sunt clar vizibile; 

Or. en 

 

Amendamentul   77 

Raymond Finch 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ia act de rolul important pe care îl 

joacă mass-media în informarea 

cetățenilor cu privire la afacerile europene; 

regretă totuși reflectarea destul de limitată 

în presă a investițiilor din cadrul politicii 

de coeziune a UE; subliniază că este 

necesar să se dezvolte strategii de 

comunicare care să fie adaptate la 

provocările informaționale actuale și să 

țină seama de progresele digitale și de 

combinația diferitelor tipuri de canale 

media; 

11. subliniază rolul important pe care 

mass-media ar trebui să îl joace, și anume 

acela de a acționa în calitate de organism 

de control și de a informa cetățenii în mod 

corect și nepărtinitor cu privire la afacerile 

europene; consideră că a circulat un 

volum imens de știri false legate de 

centrele media pro-UE; 

Or. en 

 

Amendamentul   78 

Steeve Briois 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ia act de rolul important pe care îl 

joacă mass-media în informarea cetățenilor 

cu privire la afacerile europene; regretă 

totuși reflectarea destul de limitată în 

presă a investițiilor din cadrul politicii de 

coeziune a UE; subliniază că este necesar 

să se dezvolte strategii de comunicare care 

să fie adaptate la provocările 

informaționale actuale și să țină seama de 

progresele digitale și de combinația 

diferitelor tipuri de canale media; 

11. ia act de rolul important pe care îl 

joacă mass-media în informarea cetățenilor 

cu privire la afacerile europene; 

Or. fr 

 

Amendamentul   79 

Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ia act de rolul important pe care îl 

joacă mass-media în informarea cetățenilor 

cu privire la afacerile europene; regretă 

totuși reflectarea destul de limitată în presă 

a investițiilor din cadrul politicii de 

coeziune a UE; subliniază că este necesar 

să se dezvolte strategii de comunicare care 

să fie adaptate la provocările 

informaționale actuale și să țină seama de 

progresele digitale și de combinația 

diferitelor tipuri de canale media; 

11. ia act de rolul important pe care îl 

joacă mass-media în informarea cetățenilor 

cu privire la diferitele politici ale Uniunii 

Europene și, în general, la afacerile 

europene; regretă totuși reflectarea destul 

de limitată în presă a investițiilor din cadrul 

politicii de coeziune a UE; subliniază că 

este necesar să se dezvolte campanii de 

informare pentru a prezenta proiectele cu 

rezultate vizibile derulate prin politicile de 

coeziune și strategii de comunicare care să 

fie adaptate la provocările informaționale 

actuale și să țină seama de progresele 

digitale și de combinația diferitelor tipuri 

de canale media; 

Or. ro 

 



 

PE602.788v01-00 40/77 AM\1121740RO.docxx 

RO 

Amendamentul   80 

Krzysztof Hetman 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ia act de rolul important pe care îl 

joacă mass-media în informarea cetățenilor 

cu privire la afacerile europene; regretă 

totuși reflectarea destul de limitată în presă 

a investițiilor din cadrul politicii de 

coeziune a UE; subliniază că este necesar 

să se dezvolte strategii de comunicare care 

să fie adaptate la provocările 

informaționale actuale și să țină seama de 

progresele digitale și de combinația 

diferitelor tipuri de canale media; 

11. ia act de rolul important pe care îl 

joacă mass-media în informarea cetățenilor 

cu privire la afacerile europene; regretă 

totuși reflectarea destul de limitată în presă 

a investițiilor din cadrul politicii de 

coeziune a UE; subliniază că este necesar 

să se dezvolte strategii de comunicare care 

să vizeze mijloacele media și să fie 

adaptate la provocările informaționale 

actuale, precum și să ofere informații într-

o formă accesibilă și atractivă și să țină 

seama de progresele digitale și de 

combinația diferitelor tipuri de canale 

media; 

Or. en 

 

Amendamentul   81 

Andor Deli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ia act de rolul important pe care îl 

joacă mass-media în informarea cetățenilor 

cu privire la afacerile europene; regretă 

totuși reflectarea destul de limitată în presă 

a investițiilor din cadrul politicii de 

coeziune a UE; subliniază că este necesar 

să se dezvolte strategii de comunicare care 

să fie adaptate la provocările 

informaționale actuale și să țină seama de 

progresele digitale și de combinația 

diferitelor tipuri de canale media; 

11. ia act de rolul important pe care îl 

joacă mass-media în informarea cetățenilor 

cu privire la afacerile europene; regretă 

totuși reflectarea destul de limitată în presă 

a investițiilor din cadrul politicii de 

coeziune a UE; subliniază că este necesar 

să se dezvolte strategii de comunicare care 

să fie adaptate la provocările 

informaționale actuale și să beneficieze de 

progresele digitale și de combinația 

diferitelor tipuri de canale media 

disponibile în vederea unei mai bune 

utilizări a acestora în cadrul promovării 
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oportunităților oferite și a rezultatelor 

obținute prin fondurile ESI; 

Or. en 

 

Amendamentul   82 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ia act de rolul important pe care îl 

joacă mass-media în informarea cetățenilor 

cu privire la afacerile europene; regretă 

totuși reflectarea destul de limitată în presă 

a investițiilor din cadrul politicii de 

coeziune a UE; subliniază că este necesar 

să se dezvolte strategii de comunicare care 

să fie adaptate la provocările 

informaționale actuale și să țină seama de 

progresele digitale și de combinația 

diferitelor tipuri de canale media; 

11. ia act de rolul important pe care îl 

joacă mass-media în informarea cetățenilor 

cu privire la afacerile europene; regretă 

totuși reflectarea destul de limitată în presă 

a investițiilor din cadrul politicii de 

coeziune a UE; subliniază că este necesar 

să se dezvolte strategii de comunicare care 

să fie adaptate la provocările 

informaționale actuale și să țină seama de 

progresele digitale și de combinația 

diferitelor tipuri de canale media, în 

special având în vedere impactul din ce în 

ce mai mare al mass-mediei sociale 

asupra informării; 

Or. hr 

 

Amendamentul  83 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

11. ia act de rolul important pe care îl 

joacă mass-media în informarea cetățenilor 

cu privire la afacerile europene; regretă 

totuși reflectarea destul de limitată în presă 

a investițiilor din cadrul politicii de 

coeziune a UE; subliniază că este necesar 

11. ia act de rolul important pe care îl 

joacă mass-media în informarea cetățenilor 

cu privire la afacerile europene; regretă 

totuși reflectarea destul de limitată în 

mass-media a investițiilor din cadrul 

politicii de coeziune a UE; subliniază că 
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să se dezvolte strategii de comunicare care 

să fie adaptate la provocările 

informaționale actuale și să țină seama de 

progresele digitale și de combinația 

diferitelor tipuri de canale media;  

este necesar să se dezvolte strategii de 

comunicare care să fie adaptate la 

provocările informaționale actuale și să 

țină seama de progresele digitale și de 

combinația diferitelor tipuri de canale 

media;  

Or. it 

 

Amendamentul   84 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. invită Comisia și statele membre să 

sporească gradul de coordonare și 

accesibilitatea mijloacelor și 

instrumentelor de comunicare existente la 

nivelul UE, pentru a aborda chestiunile 

care au un impact asupra agendei UE; 

evidențiază, în acest context, importanța 

de a comunica în mod eficace cu privire 

la modul în care punerea în aplicare a 

politicii de coeziune produce rezultate 

concrete pentru viața de zi cu zi a 

cetățenilor europeni; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   85 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. invită Comisia și statele membre să 

sporească gradul de coordonare și 

accesibilitatea mijloacelor și instrumentelor 

de comunicare existente la nivelul UE, 

12. invită Comisia și statele membre să 

sporească gradul de coordonare și 

accesibilitatea mijloacelor și instrumentelor 

de comunicare existente la nivelul UE, 
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pentru a aborda chestiunile care au un 

impact asupra agendei UE; evidențiază, în 

acest context, importanța de a comunica în 

mod eficace cu privire la modul în care 

punerea în aplicare a politicii de coeziune 

produce rezultate concrete pentru viața de 

zi cu zi a cetățenilor europeni; 

pentru a aborda chestiunile care au un 

impact asupra agendei UE; evidențiază, în 

acest context, importanța de a comunica în 

mod eficace cu privire la modul în care 

punerea în aplicare a politicii de coeziune 

produce rezultate concrete pentru viața de 

zi cu zi a cetățenilor europenia, care ar 

putea să se aplice în cadrul viitorului 

program „Europa pentru cetățeni”; 

Or. hr 

 

Amendamentul   86 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. invită Comisia și statele membre să 

sporească gradul de coordonare și 

accesibilitatea mijloacelor și instrumentelor 

de comunicare existente la nivelul UE, 

pentru a aborda chestiunile care au un 

impact asupra agendei UE; evidențiază, în 

acest context, importanța de a comunica în 

mod eficace cu privire la modul în care 

punerea în aplicare a politicii de coeziune 

produce rezultate concrete pentru viața de 

zi cu zi a cetățenilor europeni; 

12. invită Comisia și statele membre să 

sporească gradul de coordonare și 

accesibilitatea mijloacelor și instrumentelor 

de comunicare existente la nivelul UE, 

pentru a aborda chestiunile care au un 

impact asupra agendei UE; evidențiază, în 

acest context, importanța de a comunica în 

mod eficace cu privire la modul în care 

punerea în aplicare a politicii de coeziune 

produce rezultate concrete pentru viața de 

zi cu zi a cetățenilor europeni; solicită 

autorităților de management și 

beneficiarilor să comunice în mod activ și 

sistematic rezultatele, beneficiile și 

impactul pe termen lung al politicii, 

ținând seama de diferitele stadii ale 

evoluției proiectelor; 

Or. en 

 

Amendamentul   87 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 12 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. solicită Comisiei pentru dezvoltare 

regională să se concentreze numai pe 

obiectivele sale inițiale, și anume pe 

reducerea disparităților la nivel regional 

și subregional prin intermediul fondurilor 

ESI; reamintește, în aceste condiții, că 

este necesar să se aloce în totalitate aceste 

fonduri numai pentru îndeplinirea acestor 

obiective și că orice alte cheltuieli inutile, 

în special cele destinate comunicării, ar 

aduce atingere gravă eficacității politicii 

de coeziune; insistă asupra faptului că nu 

trebuie alocat niciun buget pentru 

comunicare și, în cazul în care acesta ar fi 

necesar, solicită ca valoarea acestuia să 

fie făcută public, în scopul de a-i informa 

pe cetățenii noștri cu privire la amploarea 

risipei efectuate de Uniunea Europeană; 

Or. fr 

 

Amendamentul  88 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12a. invită Comisia să elaboreze 

orientări specifice privind tehnicile și 

metodele de comunicare a punerii în 

aplicare a politicii de coeziune, care să 

conțină indicații clare cu privire la 

elementele comune care ar trebui să 

existe în toate campaniile de informare 

asupra proiectelor realizate cu fondurile 

ESI, pentru ca acestea să poată fi imediat 

recunoscute, cu ușurință ; 

Or. it 
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Amendamentul  89 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 b (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 12b. subliniază că, având în vedere 

cantitatea și calitatea informațiilor care 

sunt transmise de canalele media 

tradiționale și moderne, nu mai este 

suficientă simpla expunere a simbolului 

Comisiei Europene pe panourile cu 

descrierea unei lucrări; invită Comisia să 

creeze instrumente de identificare mai 

eficace; 

Or. it 

 

Amendamentul   90 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută activitățile actuale specifice 

în materie de comunicare, cum ar fi 

campania „Europa în regiunea mea”, 

aplicația web a Comisiei „EU Budget for 

Results”, cooperarea cu CIRCOM 

regional16, precum și oportunitățile oferite 

de Corpul european de solidaritate 

înființat recent, în vederea creșterii 

gradului de sensibilizare cu privire la 

impactul politicii de coeziune pe teren; 

subliniază, de asemenea, că este necesar 

să se concentreze eforturile asupra 

implicării studenților și a jurnaliștilor ca 

potențiali vectori de comunicare, precum 

și asupra garantării unui echilibru 

geografic în cadrul campaniilor de 

eliminat 
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comunicare; 

_________________  

16 Asociația europeană a televiziunilor 

regionale. 

 

Or. fr 

 

Amendamentul   91 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. salută activitățile actuale specifice 

în materie de comunicare, cum ar fi 

campania „Europa în regiunea mea”, 

aplicația web a Comisiei „EU Budget for 

Results”, cooperarea cu CIRCOM regional, 

precum și oportunitățile oferite de Corpul 

european de solidaritate înființat recent, în 

vederea creșterii gradului de sensibilizare 

cu privire la impactul politicii de coeziune 

pe teren; subliniază, de asemenea, că este 

necesar să se concentreze eforturile asupra 

implicării studenților și a jurnaliștilor ca 

potențiali vectori de comunicare, precum și 

asupra garantării unui echilibru geografic 

în cadrul campaniilor de comunicare; 

13. salută activitățile actuale specifice 

în materie de comunicare, cum ar fi 

campania „Europa în regiunea mea”, 

aplicația web a Comisiei „EU Budget for 

Results”, cooperarea cu CIRCOM regional, 

precum și oportunitățile oferite de Corpul 

european de solidaritate înființat recent, în 

vederea creșterii gradului de sensibilizare 

cu privire la impactul politicii de coeziune 

pe teren, atât la nivel local, cât și regional; 

subliniază, de asemenea, că este necesar să 

se concentreze eforturile asupra implicării 

studenților și a jurnaliștilor ca potențiali 

vectori de comunicare, precum și asupra 

garantării unui echilibru geografic în cadrul 

campaniilor de comunicare; 

_________________ _________________ 

16 Asociația europeană a televiziunilor 

regionale. 

16 Asociația europeană a televiziunilor 

regionale. 

Or. hr 

 

Amendamentul   92 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 13a. invită autoritățile naționale, 

regionale și locale să ofere DG REGIO, 

DG EMPL, DG AGRI, DG MARE 

informații oportune și detaliate privind 

datele financiare și rezultatele 

programelor operaționale relevante, de 

asemenea, pentru a consolida platforma 

de date deschise a fondurilor ESI și a 

spori transparența, responsabilitatea și 

comparabilitatea punerii în aplicare a 

programelor în statele membre; 

Or. en 

 

Amendamentul   93 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază că este necesar să se 

adapteze dispozițiile în materie de 

comunicare din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 

comune în vederea prevederii unui pachet 

financiar specific pentru comunicare în 

cadrul asistenței tehnice și a sporirii 

cerințelor obligatorii în materie de 

publicitate pentru proiectele din domeniul 

politicii de coeziune; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   94 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază că este necesar să se 

adapteze dispozițiile în materie de 

comunicare din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 

comune în vederea prevederii unui pachet 

financiar specific pentru comunicare în 

cadrul asistenței tehnice și a sporirii 

cerințelor obligatorii în materie de 

publicitate pentru proiectele din domeniul 

politicii de coeziune; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul   95 

Matthijs van Miltenburg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază că este necesar să se 

adapteze dispozițiile în materie de 

comunicare din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 

comune în vederea prevederii unui pachet 

financiar specific pentru comunicare în 

cadrul asistenței tehnice și a sporirii 

cerințelor obligatorii în materie de 

publicitate pentru proiectele din domeniul 

politicii de coeziune; 

14. subliniază că este necesar să se 

adapteze dispozițiile în materie de 

comunicare din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 

comune, precum și să se majoreze 

cerințele obligatorii în materie de 

publicitate pentru proiectele din domeniul 

politicii de coeziune; 

Or. en 

 

Amendamentul   96 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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14. subliniază că este necesar să se 

adapteze dispozițiile în materie de 

comunicare din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 

comune în vederea prevederii unui pachet 

financiar specific pentru comunicare în 

cadrul asistenței tehnice și a sporirii 

cerințelor obligatorii în materie de 

publicitate pentru proiectele din domeniul 

politicii de coeziune; 

14.  subliniază că este necesar să se 

adapteze dispozițiile în materie de 

comunicare din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 

comune în vederea prevederii unui pachet 

financiar specific pentru comunicare în 

cadrul asistenței tehnice și a sporirii 

cerințelor obligatorii în materie de 

publicitate și informare pentru proiectele 

din domeniul politicii de coeziune 

Or. hr 

 

Amendamentul   97 

Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază că este necesar să se 

adapteze dispozițiile în materie de 

comunicare din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 

comune în vederea prevederii unui pachet 

financiar specific pentru comunicare în 

cadrul asistenței tehnice și a sporirii 

cerințelor obligatorii în materie de 

publicitate pentru proiectele din domeniul 

politicii de coeziune; 

14. subliniază că este necesar să se 

adapteze dispozițiile în materie de 

comunicare din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 

comune în vederea prevederii unui pachet 

financiar specific pentru comunicare în 

cadrul asistenței tehnice și a sporirii 

cerințelor obligatorii în materie de 

publicitate pentru proiectele din domeniul 

politicii de coeziune; solicită Comisiei să 

ofere orientări clare privind modul în care 

poate fi utilizată în mod exact asistența 

tehnică pentru comunicare în perioada de 

finanțare actuală în interesul securității 

juridice pentru autoritățile locale și cele 

regionale, precum și pentru alți 

beneficiari; 

Or. en 

 

Amendamentul   98 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

14. subliniază că este necesar să se 

adapteze dispozițiile în materie de 

comunicare din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 

comune în vederea prevederii unui pachet 

financiar specific pentru comunicare în 

cadrul asistenței tehnice și a sporirii 

cerințelor obligatorii în materie de 

publicitate pentru proiectele din domeniul 

politicii de coeziune; 

14. subliniază că este necesar să se 

adapteze dispozițiile în materie de 

comunicare din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 

comune în vederea prevederii unui pachet 

financiar specific pentru comunicare în 

cadrul asistenței tehnice și a sporirii 

cerințelor obligatorii în materie de 

publicitate pentru proiectele din domeniul 

politicii de coeziune; solicită Comisiei să 

ofere, pe parcursul anului 2017, orientări 

clare privind modul în care poate fi 

utilizată în mod exact asistența tehnică 

pentru comunicare în perioada de 

finanțare actuală în interesul securității 

juridice pentru autoritățile locale și cele 

regionale, precum și pentru alți 

beneficiari; 

Or. en 

 

Amendamentul   99 

Elena Gentile 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. subliniază rolul important al 

centrelor de informare „Europe Direct” în 

strategia de comunicare descentralizată 

pentru autoritățile locale și regionale care 

cunosc cel mai bine părțile interesate la 

nivel local și regional, precum și aspectele 

de interes pentru cetățeni; rolul lor în 

comunicarea europeană este, prin 

urmare, vital, și ar trebui consolidat în 

mai mare măsură, mai ales printr-o 

colaborare mai strânsă cu instituțiile 

europene; 
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Or. en 

 

Amendamentul   100 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 14a. subliniază că este nevoie să se 

acorde în continuare un loc prioritar 

comunicării în cadrul ierarhiei 

priorităților politicii de coeziune a UE, în 

special în rândul cadrelor de conducere 

care nu sunt direct responsabile de 

comunicare, precum și nevoia 

introducerii comunicării în procedura 

normală pentru fondurile ESI; solicită 

mai mult profesionalism în comunicare, 

îndeosebi în ceea ce privește adoptarea 

modului de exprimare local și evitarea 

jargonului UE; 

Or. en 

 

Amendamentul   101 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. salută inițiativa țărilor V4 cu privire 

la externalitățile politicii de coeziune în 

cadrul UE-1517 și invită Comisia să 

întocmească un studiu mai amplu la nivelul 

UE-28; îndeamnă, de asemenea, Comisia 

să adopte strategii de comunicare diferite 

pentru statele membre contribuitoare nete 

și statele membre beneficiare nete, 

evidențiind în același timp beneficiile 

politicii de coeziune în ceea ce privește 

economia reală, încurajând 

15. salută evaluarea ex-post a 

programelor politicii de coeziune 2007-

2013 de către Comisie, care oferă o sursă 

excelentă de comunicare cu privire la 

rezultatele obținute și impacturile 

realizate; ia act de inițiativa țărilor V4 cu 

privire la externalitățile politicii de 

coeziune în cadrul UE-1517 și invită 

Comisia să întocmească un studiu mai 

amplu la nivelul UE-28; 
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antreprenorialul și inovarea și generând 

creștere economică și locuri de muncă în 

toate regiunile UE, atât prin investiții 

directe, cât și prin exporturi directe și 

indirecte (externalități); 

_________________ _________________ 

17 Raport elaborat în cadrul evaluării ex 

post și al prevederii beneficiilor pentru UE-

15 ca urmare a punerii în aplicare a 

politicii de coeziune în țările V4, solicitat 

de Ministerul Dezvoltării Economice din 

Polonia și intitulat „How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion 

Policy in the V4?” (Cum beneficiază 

statele membre ale UE-15 de politica de 

coeziune din țările V4?). 

17 Raport elaborat în cadrul evaluării ex 

post și al prevederii beneficiilor pentru UE-

15 ca urmare a punerii în aplicare a 

politicii de coeziune în țările V4, solicitat 

de Ministerul Dezvoltării Economice din 

Polonia și intitulat „How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion 

Policy in the V4?” (Cum beneficiază 

statele membre ale UE-15 de politica de 

coeziune din țările V4?). 

Or. en 

 

Amendamentul   102 

Marc Joulaud 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. salută inițiativa țărilor V4 cu 

privire la externalitățile politicii de 

coeziune în cadrul UE-1517 și invită 

Comisia să întocmească un studiu mai 

amplu la nivelul UE-28; îndeamnă, de 

asemenea, Comisia să adopte strategii de 

comunicare diferite pentru statele membre 

contribuitoare nete și statele membre 

beneficiare nete, evidențiind în același timp 

beneficiile politicii de coeziune în ceea ce 

privește economia reală, încurajând 

antreprenorialul și inovarea și generând 

creștere economică și locuri de muncă în 

toate regiunile UE, atât prin investiții 

directe, cât și prin exporturi directe și 

indirecte (externalități); 

15.  ia act cu atenția cuvenită de 

inițiativa țărilor V4 cu privire la 

externalitățile politicii de coeziune în 

cadrul UE-1517 și invită Comisia să 

întocmească un studiu obiectiv mai amplu 

la nivelul UE-28; îndeamnă, de asemenea, 

Comisia să adopte strategii de comunicare 

diferite pentru statele membre 

contribuitoare nete și statele membre 

beneficiare nete, evidențiind în același timp 

beneficiile politicii de coeziune în ceea ce 

privește economia reală, încurajând 

antreprenoriatul și inovarea și generând 

creștere economică și locuri de muncă în 

toate regiunile UE, atât prin investiții 

directe, cât și prin exporturi directe și 

indirecte (externalități); 
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_________________ _________________ 

17 Raport elaborat în cadrul evaluării ex 

post și al prevederii beneficiilor pentru UE-

15 ca urmare a punerii în aplicare a 

politicii de coeziune în țările V4, solicitat 

de Ministerul Dezvoltării Economice din 

Polonia și intitulat „How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion 

Policy in the V4?” (Cum beneficiază 

statele membre ale UE-15 de politica de 

coeziune din țările V4?). 

17 Raport elaborat în cadrul evaluării ex 

post și al prevederii beneficiilor pentru UE-

15 ca urmare a punerii în aplicare a 

politicii de coeziune în țările V4, solicitat 

de Ministerul Dezvoltării Economice din 

Polonia și intitulat „How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion 

Policy in the V4?” (Cum beneficiază 

statele membre ale UE-15 de politica de 

coeziune din țările V4?). 

Or. fr 

 

Amendamentul   103 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

15. salută inițiativa țărilor V4 cu privire 

la externalitățile politicii de coeziune în 

cadrul UE-15 și invită Comisia să 

întocmească un studiu mai amplu la nivelul 

UE-28; îndeamnă, de asemenea, Comisia 

să adopte strategii de comunicare diferite 

pentru statele membre contribuitoare nete 

și statele membre beneficiare nete, 

evidențiind în același timp beneficiile 

politicii de coeziune în ceea ce privește 

economia reală, încurajând antreprenorialul 

și inovarea și generând creștere economică 

și locuri de muncă în toate regiunile UE, 

atât prin investiții directe, cât și prin 

exporturi directe și indirecte (externalități); 

15. salută inițiativa țărilor V4 cu privire 

la externalitățile politicii de coeziune în 

cadrul UE-15 și invită Comisia să 

întocmească un studiu mai amplu la nivelul 

UE-28; îndeamnă, de asemenea, Comisia 

să adopte strategii de comunicare diferite 

pentru statele membre contribuitoare nete 

și statele membre beneficiare nete, 

evidențiind în același timp beneficiile 

politicii de coeziune în ceea ce privește 

economia reală, încurajând antreprenorialul 

și inovarea și generând creștere economică, 

locuri de muncă în toate regiunile UE și 

îmbunătățirea infrastructurii sociale și 

economice, atât prin investiții directe, cât 

și prin exporturi directe și indirecte 

(externalități) 

_________________ _________________ 

17 Raport elaborat în cadrul evaluării ex 

post și al prevederii beneficiilor pentru UE-

15 ca urmare a punerii în aplicare a 

politicii de coeziune în țările V4, solicitat 

de Ministerul Dezvoltării Economice din 

17 Raport elaborat în cadrul evaluării ex 

post și al prevederii beneficiilor pentru UE-

15 ca urmare a punerii în aplicare a 

politicii de coeziune în țările V4, solicitat 

de Ministerul Dezvoltării Economice din 
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Polonia și intitulat „How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion 

Policy in the V4?” (Cum beneficiază 

statele membre ale UE-15 de politica de 

coeziune din țările V4?)”, 

Polonia și intitulat „How do EU-15 

Member States benefit from the Cohesion 

Policy in the V4?” (Cum beneficiază 

statele membre ale UE-15 de politica de 

coeziune din țările V4?)”, 

Or. hr 

 

Amendamentul   104 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită autoritățile de management 

să identifice modalități pentru a facilita 

accesul la informații, pentru a spori 

transparența și vizibilitatea oportunităților 

de finanțare și pentru a asigura un schimb 

eficace de informații și de cunoștințe 

pentru beneficiari; 

16. invită autoritățile de management 

să identifice modalități pentru a facilita și a 

standardiza accesul la informații, pentru a 

spori transparența și vizibilitatea 

oportunităților de finanțare și pentru a 

asigura un schimb eficace de informații și 

de cunoștințe pentru beneficiari 

Or. hr 

 

Amendamentul   105 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

16. invită autoritățile de management 

să identifice modalități pentru a facilita 

accesul la informații, pentru a spori 

transparența și vizibilitatea oportunităților 

de finanțare și pentru a asigura un schimb 

eficace de informații și de cunoștințe 

pentru beneficiari; 

16. invită autoritățile de management 

să identifice modalități pentru a facilita 

accesul la informații, pentru a spori 

transparența și vizibilitatea oportunităților 

de finanțare și pentru a asigura un schimb 

eficace de informații și de cunoștințe 

pentru beneficiari; indică nevoia unei mai 

bune fructificări a experienței existente; 

Or. en 
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Amendamentul   106 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. consideră că, pentru a spori 

credibilitatea reală a politicii de coeziune, 

este necesar să se acorde o atenție 

corespunzătoare atât practicilor „bune”, 

cât și celor „rele”, prin intermediul unor 

baze de date care să nu se limiteze la o 

scurtă prezentare a proiectului și a 

cheltuielilor efectuate, permițându-le, 

prin urmare, cetățenilor să verifice efectiv 

atât valoarea adăugată, cât și valoarea 

majorității proiectelor realizate și, în 

unele cazuri, utilitatea lor redusă în 

raport cu un anumit teritoriu; 

Or. en 

 

Amendamentul  107 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 16a. invită Comisia sa favorizeze 

schimbul de bune practici privind 

strategiile și proiectele de comunicare cele 

mai eficiente realizate de regiunile 

europene; 

Or. it 

 

Amendamentul   108 

Krzysztof Hetman 
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Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. consideră că este necesară o 

strategie de comunicare pentru mass-media 

digitală și socială care să se concentreze pe 

vizarea utilizatorii finali prin anchete 

interactive on-line, dezvoltarea unui 

conținut mobil mai accesibil și garantarea 

faptului că informațiile sunt disponibile în 

mai multe limbi; 

18. consideră că este tot mai necesară o 

consolidare a comunicării prin canale 

media noi care vor necesita elaborarea 

unei strategii de comunicare pentru mass-

media digitală și socială care să se 

concentreze pe vizarea utilizatorilor finali 

prin seturi diferite de instrumente, precum 

anchete interactive on-line sau aplicații 

mobile, dezvoltarea unui conținut mobil 

mai accesibil și garantarea faptului că 

informațiile sunt disponibile în mai multe 

limbi și adaptate pentru diferite grupe de 

vârstă; 

Or. en 

 

Amendamentul   109 

Andor Deli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. consideră că este necesară o 

strategie de comunicare pentru mass-media 

digitală și socială care să se concentreze pe 

vizarea utilizatorii finali prin anchete 

interactive on-line, dezvoltarea unui 

conținut mobil mai accesibil și garantarea 

faptului că informațiile sunt disponibile în 

mai multe limbi; 

18. consideră că este necesară o 

strategie de comunicare pentru platforme 

mass-media digitale și sociale, care oferă 

informații cetățenilor și posibilitatea de a-

și face nevoile auzite, atunci când este 

vorba despre regiunea lor, iar aceste 

platforme ar trebui, de asemenea, să se 

concentreze pe vizarea utilizatorilor finali 

prin anchete interactive on-line, 

dezvoltarea unui conținut mobil mai 

accesibil și garantarea faptului că 

informațiile sunt disponibile în mai multe 

limbi; 

Or. en 
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Amendamentul   110 

Matthijs van Miltenburg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. consideră că este necesară o 

strategie de comunicare pentru mass-media 

digitală și socială care să se concentreze pe 

vizarea utilizatorii finali prin anchete 

interactive on-line, dezvoltarea unui 

conținut mobil mai accesibil și garantarea 

faptului că informațiile sunt disponibile în 

mai multe limbi; 

18. consideră că este necesară o 

strategie de comunicare pentru mass-media 

digitală și socială care să se concentreze pe 

vizarea utilizatorilor finali prin mijloace 

interactive on-line, dezvoltarea unui 

conținut mobil mai accesibil și garantarea 

faptului că informațiile sunt disponibile în 

mai multe limbi, după caz; 

Or. en 

 

Amendamentul  111 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 18a. invită Comisia să organizeze o 

versiune regională a premiului REGIO 

Star care să premieze în fiecare an, la 

nivel regional, cel mai bun proiect realizat 

sau încheiat; 

Or. it 

 

Amendamentul   112 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 
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 18a. încurajează îmbunătățirea și 

promovarea în continuare a datelor și 

graficelor în cadrul platformei de date 

deschise a fondurilor ESI, în scopul 

utilizării de către jurnaliști; 

Or. en 

 

Amendamentul   113 

Matthijs van Miltenburg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. sugerează, de asemenea, ca 

monitorizarea și evaluarea activităților 

actuale de comunicare să fie îmbunătățite 

și propune înființarea unui grup operativ 

pentru comunicare care să implice actorii 

de la mai multe niveluri; 

19. sugerează, de asemenea, ca 

monitorizarea și evaluarea activităților 

actuale de comunicare să fie îmbunătățite 

și propune înființarea unor grupuri 

operative pentru comunicare care să 

implice actorii de la mai multe niveluri; 

Or. en 

 

Amendamentul   114 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

19. sugerează, de asemenea, ca 

monitorizarea și evaluarea activităților 

actuale de comunicare să fie îmbunătățite 

și propune înființarea unui grup operativ 

pentru comunicare care să implice actorii 

de la mai multe niveluri; 

19. sugerează, de asemenea, ca 

monitorizarea și evaluarea activităților 

actuale de comunicare să fie îmbunătățite 

și propune elaborarea unei strategii pentru 

comunicare care să implice actorii de la 

mai multe niveluri; 

Or. en 
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Amendamentul   115 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. evidențiază rolul principiului 

parteneriatului în consolidarea 

angajamentului colectiv față de politica de 

coeziune și a gradului de asumare a 

acesteia; solicită ca legătura dintre 

autoritățile publice și cetățeni să fie 

consolidată printr-un dialog deschis, 

ajustând componența parteneriatelor 

după caz în cursul punerii în aplicare, 

pentru a garanta alegerea partenerilor 

corespunzători pentru reprezentarea 

intereselor comunității în toate etapele 

procesului; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul  116 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. evidențiază rolul principiului 

parteneriatului în consolidarea 

angajamentului colectiv față de politica de 

coeziune și a gradului de asumare a 

acesteia; solicită ca legătura dintre 

autoritățile publice și cetățeni să fie 

consolidată printr-un dialog deschis, 

ajustând componența parteneriatelor după 

caz în cursul punerii în aplicare, pentru a 

garanta alegerea partenerilor 

corespunzători pentru reprezentarea 

intereselor comunității în toate etapele 

procesului; 

20. evidențiază rolul principiului 

parteneriatului în consolidarea 

angajamentului colectiv față de politica de 

coeziune și a gradului de asumare a 

acesteia; solicită ca legătura dintre 

autoritățile publice, posibilii beneficiari ai 

fondurilor ESI și cetățeni să fie 

consolidată printr-un dialog deschis, 

ajustând componența parteneriatelor după 

caz în cursul punerii în aplicare, pentru a 

garanta alegerea partenerilor 

corespunzători pentru reprezentarea 

intereselor comunității în toate etapele 

procesului; solicită ca în viitoarea 
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arhitectură a politicii de coeziune post 

2020 acest principiu să aibă caracter 

obligatoriu; 

Or. it 

 

Amendamentul   117 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. evidențiază rolul principiului 

parteneriatului în consolidarea 

angajamentului colectiv față de politica de 

coeziune și a gradului de asumare a 

acesteia; solicită ca legătura dintre 

autoritățile publice și cetățeni să fie 

consolidată printr-un dialog deschis, 

ajustând componența parteneriatelor după 

caz în cursul punerii în aplicare, pentru a 

garanta alegerea partenerilor 

corespunzători pentru reprezentarea 

intereselor comunității în toate etapele 

procesului; 

20. evidențiază rolul principiului 

parteneriatului în consolidarea 

angajamentului colectiv față de politica de 

coeziune și a gradului de asumare a 

acesteia; solicită ca legătura dintre 

autoritățile publice, economie, societatea 

civilă și cetățeni să fie consolidată printr-

un dialog deschis, ajustând componența 

parteneriatelor după caz în cursul punerii în 

aplicare, pentru a garanta alegerea 

partenerilor corespunzători pentru 

reprezentarea intereselor comunității în 

toate etapele procesului 

Or. hr 

 

Amendamentul   118 

Elena Gentile 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

20. evidențiază rolul principiului 

parteneriatului în consolidarea 

angajamentului colectiv față de politica de 

coeziune și a gradului de asumare a 

acesteia; solicită ca legătura dintre 

autoritățile publice și cetățeni să fie 

20. evidențiază rolul principiului 

parteneriatului în consolidarea 

angajamentului colectiv față de politica de 

coeziune și a gradului de asumare a 

acesteia; solicită ca legătura dintre 

autoritățile publice și cetățeni să fie 



 

AM\1121740RO.docxx 61/77 PE602.788v01-00 

 RO 

consolidată printr-un dialog deschis, 

ajustând componența parteneriatelor după 

caz în cursul punerii în aplicare, pentru a 

garanta alegerea partenerilor 

corespunzători pentru reprezentarea 

intereselor comunității în toate etapele 

procesului; 

consolidată printr-un dialog deschis, 

ajustând componența parteneriatelor după 

caz în cursul punerii în aplicare, pentru a 

garanta alegerea partenerilor 

corespunzători pentru reprezentarea 

intereselor comunității în toate etapele 

procesului; în acest context, solicită 

Comisiei să evalueze impactul normelor 

privind fondurile ESI asupra abilității 

autorităților locale și regionale de a 

investi, precum și să furnizeze clarificări 

cu privire la tratamentul parteneriatelor 

public-privat în conformitate cu normele 

Eurostat; 

Or. en 

 

Amendamentul   119 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. subliniază faptul că principiul 

parteneriatului trebuie să fie consolidat în 

cadrul următoarei perioade de finanțare, 

iar implicarea partenerilor trebuie să fie 

proactiv încurajată; solicită introducerea 

unor cerințe minime clare pentru 

implicarea parteneriatelor, care să fie 

aplicabile și în etapa de pregătire a 

programelor; consideră importantă 

publicarea contribuțiilor partenerilor la 

proiectele de programe și monitorizarea în 

scris a acestora de către autoritățile de 

management; solicită ca partenerii cei 

mai preocupați, alături de partenerii cei 

mai reprezentativi, să fie implicați în 

comisiile de monitorizare; consideră că 

toți partenerii trebuie să aibă drept de vot; 

Or. en 
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Amendamentul   120 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. apreciază modelul inovator al 

cooperării pe mai multe niveluri și cu 

participarea mai multor părți interesate 

propus de Agenda urbană a UE și 

recomandă reproducerea sa, dacă este 

cazul, în punerea în aplicare a politicii de 

coeziune; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   121 

Ruža Tomašić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

21. apreciază modelul inovator al 

cooperării pe mai multe niveluri și cu 

participarea mai multor părți interesate 

propus de Agenda urbană a UE și 

recomandă reproducerea sa, dacă este 

cazul, în punerea în aplicare a politicii de 

coeziune; 

21. salută modelul inovator al 

cooperării pe mai multe niveluri și cu 

participarea mai multor părți interesate 

propus de Agenda urbană a UE și 

recomandă reproducerea sa, dacă este 

cazul, în punerea în aplicare a politicii de 

coeziune; 

Or. en 

 

Amendamentul   122 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. evidențiază necesitatea de a 22. evidențiază necesitatea de a 
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consolida componenta de comunicare a 

cooperării transfrontaliere și 

interregionale, prin diseminarea bunelor 

practici și a poveștilor de succes în 

materie de investiții; 

informa cetățenii cu privire la pericolul 

reprezentat de strategiile macroregionale 

pentru suveranitatea statelor membre; 

Or. fr 

 

Amendamentul   123 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. evidențiază necesitatea de a 

consolida componenta de comunicare a 

cooperării transfrontaliere și interregionale, 

prin diseminarea bunelor practici și a 

poveștilor de succes în materie de 

investiții; 

22. evidențiază necesitatea de a 

consolida componenta de comunicare a 

cooperării transfrontaliere, interregionale și 

a strategiilor macroregionale, prin 

diseminarea bunelor practici și a poveștilor 

de succes în materie de investiții; 

Or. en 

 

Amendamentul   124 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. evidențiază necesitatea de a 

consolida componenta de comunicare a 

cooperării transfrontaliere și interregionale, 

prin diseminarea bunelor practici și a 

poveștilor de succes în materie de 

investiții; 

22. evidențiază necesitatea de a 

consolida componenta de comunicare a 

cooperării transfrontaliere și interregionale, 

prin diseminarea bunelor practici și a 

poveștilor de succes în materie de 

investiții; subliniază posibilitățile de 

comunicare care se pot obține prin 

utilizarea într-o manieră mai bună a 

comunicării la nivelul UE a strategiilor 

macroregionale; 
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Or. hr 

 

Amendamentul   125 

Ruža Tomašić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

22. evidențiază necesitatea de a 

consolida componenta de comunicare a 

cooperării transfrontaliere și interregionale, 

prin diseminarea bunelor practici și a 

poveștilor de succes în materie de 

investiții; 

22. evidențiază necesitatea de a 

consolida componenta de comunicare a 

cooperării transfrontaliere și interregionale, 

prin diseminarea bunelor practici și a 

poveștilor de succes în materie de 

investiții; subliniază faptul că este 

important ca cetățenii UE să fie informați 

cu privire la strategiile macroregionale în 

curs la nivelul UE; 

Or. en 

 

Amendamentul   126 

Matthijs van Miltenburg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să sporească 

atractivitatea finanțării în cadrul politicii de 

coeziune a UE prin noi măsuri de 

simplificare și de asigurare a flexibilității, 

precum și prin reducerea numărului de 

reglementări; 

23. invită Comisia să sporească 

atractivitatea finanțării în cadrul politicii de 

coeziune a UE prin noi măsuri de 

simplificare și să ia în considerare 

reducerea numărului de reglementări; 

Or. en 

 

Amendamentul   127 

Rosa D'Amato, Isabella Adinolfi, Marco Zullo 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să sporească 

atractivitatea finanțării în cadrul politicii de 

coeziune a UE prin noi măsuri de 

simplificare și de asigurare a flexibilității, 

precum și prin reducerea numărului de 

reglementări; 

23. invită Comisia să sporească 

atractivitatea finanțării în cadrul politicii de 

coeziune a UE prin noi măsuri de 

simplificare și de asigurare a flexibilității, 

precum și prin reducerea numărului de 

reglementări și, astfel, prin limitarea atât a 

suprareglementării active, cât și a celei 

pasive; 

Or. en 

 

Amendamentul   128 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să sporească 

atractivitatea finanțării în cadrul politicii de 

coeziune a UE prin noi măsuri de 

simplificare și de asigurare a flexibilității, 

precum și prin reducerea numărului de 

reglementări; 

23. invită Comisia să sporească 

atractivitatea finanțării în cadrul politicii de 

coeziune a UE prin noi măsuri de 

simplificare și de asigurare a flexibilității, 

precum și prin reducerea complexității 

reglementărilor; 

Or. en 

 

Amendamentul   129 

Ruža Tomašić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să sporească 

atractivitatea finanțării în cadrul politicii de 

coeziune a UE prin noi măsuri de 

simplificare și de asigurare a flexibilității, 

precum și prin reducerea numărului de 

23. invită Comisia să sporească 

atractivitatea finanțării în cadrul politicii de 

coeziune a UE prin noi măsuri de 

simplificare și de asigurare a flexibilității, 

precum și prin reducerea numărului de 
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reglementări; reglementări și de orientări; 

Or. en 

 

Amendamentul  130 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. invită Comisia să sporească 

atractivitatea finanțării în cadrul politicii de 

coeziune a UE prin noi măsuri de 

simplificare și de asigurare a flexibilității, 

precum și prin reducerea numărului de 

reglementări; 

 

23. invită Comisia să sporească 

atractivitatea finanțării în cadrul politicii de 

coeziune a UE prin noi măsuri de 

simplificare și de asigurare a flexibilității, 

precum și prin reducerea numărului de 

reglementări, având în vedere propunerile 

recente ale grupului la nivel înalt privind 

simplificarea, pentru ca rezultatele 

intervențiilor politicii de coeziune să poată 

avea un impact pozitiv mai mare asupra 

beneficiarilor finali; 

Or. it 

 

Amendamentul   131 

Elena Gentile 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. solicită Comisiei să propună 

măsuri prin care Pactul de stabilitate și 

creștere să devină mai favorabil creșterii 

și să genereze mai multe investiții pe 

termen lung, și anume „capitalul 

răbdător” cu valoare adăugată 

europeană, destinat finanțării nevoilor 

publice care nu corespund logicii 

anualizării cheltuielilor publice și 

„trimestrializării” dominante a 
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finanțatorilor privați; 

Or. en 

 

Amendamentul   132 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. ținând seama de modul în care 

politica de coeziune a UE contribuie la 

identificarea pozitivă cu proiectul de 

integrare europeană, solicită rezervarea 

unui procentaj obligatoriu din asistența 

tehnică pentru comunicare, atât la nivel 

de program, cât și de proiect, precum și 

stabilirea a unui criteriu obligatoriu de 

selecție a proiectelor legat de calitatea 

activităților de comunicare propuse de 

fiecare promotor de proiecte; 

eliminat 

Or. fr 

 

Amendamentul   133 

Matthijs van Miltenburg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. ținând seama de modul în care 

politica de coeziune a UE contribuie la 

identificarea pozitivă cu proiectul de 

integrare europeană, solicită rezervarea 

unui procentaj obligatoriu din asistența 

tehnică pentru comunicare, atât la nivel 

de program, cât și de proiect, precum și 

stabilirea a unui criteriu obligatoriu de 

selecție a proiectelor legat de calitatea 

activităților de comunicare propuse de 

24. ținând seama de modul în care 

politica de coeziune a UE contribuie la 

identificarea pozitivă cu proiectul de 

integrare europeană, solicită autorităților 

de management și autorităților locale și 

regionale să îmbunătățească calitatea 

comunicării lor cu privire la rezultatele 

proiectelor; subliniază faptul că 

principalele criterii de selecție a 

proiectelor ar trebui să se bazeze pe 
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fiecare promotor de proiecte; calitatea proiectelor și își exprimă dorința 

ca, în viitor, să existe, de asemenea, o 

legătură echilibrată cu calitatea 

activităților de comunicare propuse de 

fiecare promotor de proiecte; 

Or. en 

 

Amendamentul   134 

Monika Vana 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. ținând seama de modul în care 

politica de coeziune a UE contribuie la 

identificarea pozitivă cu proiectul de 

integrare europeană, solicită rezervarea 

unui procentaj obligatoriu din asistența 

tehnică pentru comunicare, atât la nivel de 

program, cât și de proiect, precum și 

stabilirea a unui criteriu obligatoriu de 

selecție a proiectelor legat de calitatea 

activităților de comunicare propuse de 

fiecare promotor de proiecte; 

24. ținând seama de modul în care 

politica de coeziune a UE contribuie la 

identificarea pozitivă cu proiectul de 

integrare europeană, solicită utilizarea 

sporită a asistenței tehnice pentru 

comunicare, atât la nivel de program, cât și 

de proiect; 

Or. en 

 

Amendamentul   135 

Marc Joulaud 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. ținând seama de modul în care 

politica de coeziune a UE contribuie la 

identificarea pozitivă cu proiectul de 

integrare europeană, solicită rezervarea 

unui procentaj obligatoriu din asistența 

tehnică pentru comunicare, atât la nivel de 

24. ținând seama de modul în care 

politica de coeziune a UE contribuie la 

identificarea pozitivă cu proiectul de 

integrare europeană, solicită rezervarea 

unui procentaj obligatoriu din asistența 

tehnică pentru comunicare, atât la nivel de 
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program, cât și de proiect, precum și 

stabilirea a unui criteriu obligatoriu de 

selecție a proiectelor legat de calitatea 

activităților de comunicare propuse de 

fiecare promotor de proiecte; 

program, cât și de proiect, precum și 

stabilirea unui criteriu obligatoriu de 

selecție a proiectelor legat de calitatea 

activităților de comunicare propuse de 

fiecare promotor de proiecte, garantând, în 

același timp, că nu vor fi sporite 

constrângerile și că va fi asigurată 

flexibilitatea necesară; 

Or. fr 

 

Amendamentul   136 

Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

24. ținând seama de modul în care 

politica de coeziune a UE contribuie la 

identificarea pozitivă cu proiectul de 

integrare europeană, solicită rezervarea 

unui procentaj obligatoriu din asistența 

tehnică pentru comunicare, atât la nivel de 

program, cât și de proiect, precum și 

stabilirea a unui criteriu obligatoriu de 

selecție a proiectelor legat de calitatea 

activităților de comunicare propuse de 

fiecare promotor de proiecte; 

24. ținând seama de modul în care 

politica de coeziune a UE contribuie la 

identificarea pozitivă cu proiectul de 

integrare europeană, solicită rezervarea 

unui procentaj obligatoriu din asistența 

tehnică pentru comunicare, atât la nivel de 

program, cât și de proiect, precum și 

stabilirea a unui criteriu obligatoriu de 

selecție a proiectelor legat de calitatea 

activităților de comunicare propuse de 

fiecare promotor de proiecte, inclusiv în 

ceea ce privește asigurarea vizibilității 

rezultatelor finale; 

Or. ro 

Amendamentul   137 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. evidențiază necesitatea imperativă 

de a intensifica dialogul Uniunii cu 

cetățenii, regândind canalele de 

25. evidențiază necesitatea imperativă 

de a intensifica dialogul Uniunii cu 

cetățenii, regândind canalele de 
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comunicare și strategiile și adaptând 

mesajele la contextele regionale; 

comunicare și strategiile și adaptând 

mesajele la contextele regionale și luând în 

considerare oportunitățile oferite de 

rețelele sociale și noile tehnologii digitale; 

Or. hr 

 

Amendamentul   138 

Ruža Tomašić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. evidențiază necesitatea imperativă 

de a intensifica dialogul Uniunii cu 

cetățenii, regândind canalele de 

comunicare și strategiile și adaptând 

mesajele la contextele regionale; 

25. evidențiază necesitatea imperativă 

de a intensifica dialogul Uniunii cu 

cetățenii, regândind canalele de 

comunicare și strategiile și adaptând 

mesajele la contextele regionale și locale; 

Or. en 

 

Amendamentul   139 

Andor Deli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

25. evidențiază necesitatea imperativă 

de a intensifica dialogul Uniunii cu 

cetățenii, regândind canalele de 

comunicare și strategiile și adaptând 

mesajele la contextele regionale; 

25. evidențiază necesitatea imperativă 

de a intensifica dialogul Uniunii cu 

cetățenii, regândind canalele de 

comunicare și strategiile și adaptând 

mesajele la contextele regionale; consideră 

că există o legătură între creșterea 

vizibilității finanțării UE și diseminarea 

cunoștințelor; subliniază, prin urmare, 

faptul că respectivele conținuturi 

educaționale sunt la fel de importante 

precum strategiile mass-media și 

promovarea pe diferite platforme; 
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Or. en 

 

Amendamentul   140 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. subliniază, în contextul 

comunicării și al vizibilității, nevoia de a 

simplifica în continuare politica post-

2020, printre altele în ceea ce privește 

gestiunea partajată și sistemele de audit, 

în scopul găsirii echilibrului adecvat între 

orientarea către rezultate a politicii și 

nivelul de verificări și controale, precum 

și nevoia de a simplifica procedurile; 

Or. en 

 

Amendamentul   141 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază, de asemenea, că 

implicarea cetățenilor și a organizațiilor 

în procesul de luare a deciziilor ar putea 

contribui la sporirea gradului de asumare 

a punerii în aplicare a politicii; invită, 

prin urmare, statele membre să aibă în 

vedere posibilitatea punerii în aplicare a 

modelelor existente de guvernanță 

participativă, reunind toți partenerii 

societali relevanți și implicând părțile 

interesate într-un proces participativ de 

întocmire a bugetului; 

eliminat 

Or. fr 
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Amendamentul   142 

Lambert van Nistelrooij 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază, de asemenea, că 

implicarea cetățenilor și a organizațiilor în 

procesul de luare a deciziilor ar putea 

contribui la sporirea gradului de asumare a 

punerii în aplicare a politicii; invită, prin 

urmare, statele membre să aibă în vedere 

posibilitatea punerii în aplicare a modelelor 

existente de guvernanță participativă, 

reunind toți partenerii societali relevanți și 

implicând părțile interesate într-un proces 

participativ de întocmire a bugetului; 

26. subliniază, de asemenea, că 

implicarea părților interesate, printre care 

organizațiile care reprezintă societatea 

civilă, în procesul de negociere și punere 

în aplicare a Acordului de parteneriat și a 

programelor operaționale ar putea 

contribui la sporirea gradului de asumare a 

punerii în aplicare a politicii; invită, prin 

urmare, statele membre să aibă în vedere 

posibilitatea punerii în aplicare a modelelor 

existente de guvernanță participativă, 

reunind toți partenerii societali relevanți și 

implicând părțile interesate într-un proces 

participativ de întocmire a bugetului; 

Or. en 

 

Amendamentul   143 

Ruža Tomašić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază, de asemenea, că 

implicarea cetățenilor și a organizațiilor în 

procesul de luare a deciziilor ar putea 

contribui la sporirea gradului de asumare a 

punerii în aplicare a politicii; invită, prin 

urmare, statele membre să aibă în vedere 

posibilitatea punerii în aplicare a modelelor 

existente de guvernanță participativă, 

reunind toți partenerii societali relevanți și 

implicând părțile interesate într-un proces 

participativ de întocmire a bugetului; 

26. subliniază, de asemenea, că 

implicarea cetățenilor și a organizațiilor în 

procesul de luare a deciziilor ar putea 

contribui la sporirea gradului de 

transparență și de asumare a punerii în 

aplicare a politicii; invită, prin urmare, 

statele membre să aibă în vedere 

posibilitatea punerii în aplicare a modelelor 

existente de guvernanță participativă, 

reunind toți partenerii societali relevanți și 

implicând părțile interesate într-un proces 
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participativ de întocmire a bugetului; 

Or. en 

 

Amendamentul   144 

Matthijs van Miltenburg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază, de asemenea, că 

implicarea cetățenilor și a organizațiilor în 

procesul de luare a deciziilor ar putea 

contribui la sporirea gradului de asumare a 

punerii în aplicare a politicii; invită, prin 

urmare, statele membre să aibă în vedere 

posibilitatea punerii în aplicare a modelelor 

existente de guvernanță participativă, 

reunind toți partenerii societali relevanți și 

implicând părțile interesate într-un proces 

participativ de întocmire a bugetului; 

26. subliniază, de asemenea, că 

implicarea cetățenilor și a organizațiilor în 

procesul de luare a deciziilor ar putea 

contribui la sporirea gradului de asumare a 

punerii în aplicare a politicii; invită, prin 

urmare, statele membre să aibă în vedere 

posibilitatea punerii în aplicare a modelelor 

existente de guvernanță participativă, 

reunind toți partenerii societali relevanți și 

implicând părțile interesate într-un proces 

participativ de întocmire a bugetului 

pentru a stabili resursele destinate 

cofinanțării naționale, regionale și locale, 

acolo unde este cazul; 

Or. en 

 

Amendamentul   145 

Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij, Viorica Dăncilă 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. subliniază, de asemenea, că 

implicarea cetățenilor și a organizațiilor în 

procesul de luare a deciziilor ar putea 

contribui la sporirea gradului de asumare a 

punerii în aplicare a politicii; invită, prin 

urmare, statele membre să aibă în vedere 

posibilitatea punerii în aplicare a modelelor 

26. subliniază, de asemenea, că 

implicarea cetățenilor și a organizațiilor în 

procesul de luare a deciziilor ar putea 

contribui la sporirea gradului de asumare a 

punerii în aplicare a politicii; invită, prin 

urmare, statele membre să aibă în vedere 

posibilitatea punerii în aplicare a modelelor 
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existente de guvernanță participativă, 

reunind toți partenerii societali relevanți și 

implicând părțile interesate într-un proces 

participativ de întocmire a bugetului; 

existente de guvernanță participativă, 

reunind toți partenerii societali relevanți și 

implicând părțile interesate într-un proces 

participativ de întocmire a bugetului prin 

sporirea încrederii reciproce și a angajării 

cetățenilor în procesul decizional privind 

cheltuielile publice; 

Or. en 

 

Amendamentul   146 

Steeve Briois 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

27. insistă în continuare asupra 

intensificării cooperării dintre orașe și 

zonele rurale pentru a dezvolta 

parteneriate teritoriale între acestea prin 

exploatarea integrală a potențialului 

sinergiilor dintre fondurile UE și 

bazându-se pe cunoștințele de specialitate 

de care dispun zonele urbane și pe 

capacitatea lor mai mare de gestionare a 

fondurilor; 

27. reamintește că politica urbană ține 

exclusiv de competența statelor membre și 

că Uniunea Europeană nu trebuie să se 

amestece în afacerile interne ale acestora; 

Or. fr 

Amendamentul  147 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 27 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 27a. subliniază, de asemenea, 

oportunitatea consolidării rolului 

asociațiilor de reprezentare a intereselor, 

drept canal pentru transmiterea 

comunicării către proprii asociați, 

îmbunătățind astfel nivelul și calitatea 

informațiilor privind politicile europene. 
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Or. it 

 

Amendamentul   148 

Ruža Tomašić 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. îndeamnă Comisia să aibă, de 

asemenea, în vedere în planul său de 

acțiune privind comunicarea, consolidarea 

cooperării dintre comunicatorii de la 

diferite niveluri și stabilirea unei imagini 

de ansamblu a publicului-țintă, în vederea 

elaborării unor mesaje personalizate pentru 

a-i informa mai bine pe cetățenii de la fața 

locului; 

28. îndeamnă Comisia să aibă, de 

asemenea, în vedere în planul său de 

acțiune privind comunicarea, consolidarea 

cooperării dintre diverse direcții generale, 

ministere, comunicatorii de la diferite 

niveluri și stabilirea unei imagini de 

ansamblu a publicului-țintă, în vederea 

elaborării unor mesaje personalizate pentru 

a-i informa mai bine pe cetățenii de la fața 

locului; 

Or. en 

 

Amendamentul   149 

Andor Deli 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. îndeamnă Comisia să aibă, de 

asemenea, în vedere în planul său de 

acțiune privind comunicarea, consolidarea 

cooperării dintre comunicatorii de la 

diferite niveluri și stabilirea unei imagini 

de ansamblu a publicului-țintă, în vederea 

elaborării unor mesaje personalizate pentru 

a-i informa mai bine pe cetățenii de la fața 

locului; 

28. îndeamnă Comisia să aibă, de 

asemenea, în vedere în planul său de 

acțiune privind comunicarea, consolidarea 

cooperării dintre comunicatorii de la 

diferite niveluri și stabilirea unei imagini 

de ansamblu a publicului-țintă, în vederea 

elaborării unor mesaje personalizate 

destinate unor grupuri specifice, pentru a-

i informa și a-i înștiința mai bine pe 

cetățenii de la fața locului; 

Or. en 
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Amendamentul  150 

Michela Giuffrida 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

28. îndeamnă Comisia să aibă, de 

asemenea, în vedere în planul său de 

acțiune privind comunicarea, consolidarea 

cooperării dintre comunicatorii de la 

diferite niveluri și stabilirea unei imagini 

de ansamblu a publicului-țintă, în vederea 

elaborării unor mesaje personalizate pentru 

a-i informa mai bine pe cetățenii de la fața 

locului; 

28. îndeamnă Comisia să aibă, de 

asemenea, în vedere în planul său de 

acțiune privind comunicarea, consolidarea 

cooperării dintre comunicatorii de la 

diferite niveluri și stabilirea unei imagini 

de ansamblu a publicului-țintă, în vederea 

elaborării și transmiterii unor mesaje 

personalizate pentru a-i informa mai bine 

pe cetățenii de la fața locului; 

Or. it 

Amendamentul   151 

Matthijs van Miltenburg 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. invită, de asemenea, Comisia să 

creeze o platformă europeană de e-

comunicare privind punerea în aplicare a 

politicii de coeziune, care să colecteze 

toate datele relevante privind proiectele 

finanțate din fonduri ESI, feedback-ul de 

la utilizatorii finali și indicatorii care 

permit să se stabilească măsura în care 

mesajul comunicat a fost recepționat; 

30. invită, de asemenea, Comisia și 

statele membre să consolideze rolul și 

poziția rețelelor naționale de comunicare 

și informare deja existente, precum și să 

evalueze constant eficacitatea comunicării 

cu privire la politica de coeziune; 

Or. en 

 

Amendamentul   152 

Krzysztof Hetman 

 

Propunere de rezoluție 
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Punctul 30 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

30. invită, de asemenea, Comisia să 

creeze o platformă europeană de e-

comunicare privind punerea în aplicare a 

politicii de coeziune, care să colecteze 

toate datele relevante privind proiectele 

finanțate din fonduri ESI, feedback-ul de 

la utilizatorii finali și indicatorii care 

permit să se stabilească măsura în care 

mesajul comunicat a fost recepționat; 

30. invită, de asemenea, Comisia să 

creeze o platformă europeană interactivă 

de e-comunicare privind punerea în 

aplicare a politicii de coeziune, care să 

colecteze toate datele relevante privind 

proiectele finanțate din fonduri ESI și să 

permită utilizatorilor finali să ofere 

feedback cu privire la procesul de punere 

în aplicare și la rezultatele obținute; 

Or. en 

Amendamentul   153 

Ivan Jakovčić, Jozo Radoš 

 

Propunere de rezoluție 

Punctul 30 a (nou) 

 
Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 30a. invită Comisia să ia în considerare 

oportunitățile pe care le oferă programul 

„Europa pentru cetățeni” pentru o 

informare mai bună a rezultatelor politicii 

de coeziune; 

Or. hr 

 


