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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 1
Referirea 1

– având în vedere Articolele 12, 16, 87 Punctul (3), 137, 141, 158 şi 299 Punctul (2) ale 
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene,

Or. en

Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul2
Referirea 1

– având în vedere Articolele 12, 87 Punctul (3), 137, 141, 158 şi 299 Punctul (2) ale 
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene,

Or. fr
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Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 3
Referirea 11 a (nouă)

- având în vedere comunicarea din 26 mai 2004 a Comisiei către Consiliul şi 
Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor, 
intitulată „Un parteneriat mai puternic pentru regiunile ultraperiferice” 
(COM(2004)0343),

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 4
Considerentul A a (nou)

Aa. întrucât Articolul 299 Punctul (2) al Tratatului de Instituire a Comunităţii 
Europene cere Comunităţii ajustarea politicilor şi aplicarea unor măsuri cu 
caracter special şi specific în cazul Regiunilor Ultraperiferice conform acestui 
articol, date fiind efectele agregate ale constrângerilor permanente impuse asupra 
dezvoltării lor de distanţa faţă de Europa continentală, de natura lor insulară, de 
fragmentarea lot teritorială, de dimensiunile lor reduse, de topografia şi climatul 
dificile, precum şi de dependenţa lor faţă de un număr mic de produse, 

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 5
Considerentul C

C. întrucât conceptul de coeziune, şi anume coeziune teritorială, nu a fost definit în mod 
clar şi întrucât acesta acoperă diverse activităţi de susţinere a dezvoltării economice, 
sociale şi teritoriale armonioase în regiunile UE,

Or. en

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 6
Considerentul C a (nou)

Ca. întrucât concluziile recent adoptatului raport al Parlamentului European privind 
extinderile viitoare şi coeziunea menţionează că structura actuală a finanţării prin 
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politica de coeziune urmează a fi revizuită în vederea viitoarelor extinderi; întrucât 
raportul propune ca finanţarea competitivităţii regionale şi a cooperării teritoriale 
să se concentreze mai mult asupra integrării economiilor regionale şi a 
infrastructurii de importanţă europeană şi a acordării de ajutor regiunilor spre a 
face faţă globalizării şi schimbărilor demografice; 

Or. en

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 7
Considerentul C a (nou)

Ca. întrucât unul din principiile fundamentale ale Uniunii Europene este principiul 
solidarităţii, al cărui scop este să reducă disparităţile în dezvoltarea regională a 
Uniunii;

Or. en

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 8
Considerentul D

D. întrucât, până în prezent, politica de coeziune a UE a contribuit în mod eficient la 
dezvoltarea a numeroase regiuni din fostele ţări de coeziune (Irlanda, Grecia, 
Portugalia şi Spania), şi întrucât impactul său în termeni de convergenţă a celor mai 
sărace regiuni a favorizat creşterea prosperităţii globale a UE,

Or. el

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 9
Considerentul D

D. întrucât, până în prezent, politica de coeziune a UE a contribuit în mod eficient la 
dezvoltarea a numeroase regiuni din fostele ţări de coeziune (Irlanda, Grecia, 
Portugalia şi Spania), şi întrucât impactul său în termeni de convergenţă a celor mai 
sărace regiuni a favorizat creşterea prosperităţii globale a UE,

Or. en
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Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 10
Considerentul D

D. întrucât, până în prezent, politica de coeziune a UE a contribuit în mod eficient la 
dezvoltarea fostelor ţări de coeziune (Irlanda, Grecia, Portugalia şi Spania), deşi în 
diverse regiuni persistă o subdezvoltare pronunţată, şi întrucât impactul său în termeni 
de convergenţă a celor mai sărace regiuni a favorizat creşterea prosperităţii globale a UE,

Or. en

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 11
Considerentul D a (nou)

Da. întrucât conceptul de politică de coeziune vizează transformarea statelor membre şi a 
regiunilor în entităţi viabile economic şi independente de ajutor extern, deşi 
primirea fondurilor structurale nu este obligatoriu limitată în timp;

Or. en

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 12
Considerentul D b (nou)

Db. întrucât se constată absenţa informaţiilor detaliate şi a studiilor comparative cu 
clasificarea ierarhică a regiunilor care beneficiază de fonduri structurale; 

Or. en

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 13
Considerentul F

F. întrucât în UE 27 cele mai sărace 15 regiuni eligibile pentru obiectivul convergenţă 
sunt situate în România, Bulgaria, Polonia, Republica Cehă şi Ungaria – ţări care, în 
acelaşi timp, au un potenţial considerabil de dezvoltare economică,

Or. el
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Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 14
Considerentul F

F. întrucât în UE 27 cele mai sărace regiuni eligibile pentru obiectivul convergenţă sunt 
situate în noile state membre, unde punerea în aplicare a politicii de coeziune abia a 
început, astfel încât este imposibil de evaluat impactul acesteia asupra reducerii 
disparităţilor;

Or. en

Amendament depus de Iratxe García Pérez, Miguel Angel Martínez Martínez, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar

Amendamentul 15
Considerentul F

F. întrucât în UE 27 cele mai sărace regiuni eligibile pentru obiectivul convergenţă sunt 
situate în principal în România, Bulgaria, Polonia, Republica Cehă şi Ungaria – ţări 
care, în acelaşi timp, au un potenţial considerabil de dezvoltare economică,

Or. es

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 16
Considerentul G

G. întrucât în cele mai sărace state membre dezvoltarea economică este inegal distribuită 
şi tinde să fie concentrată în jurul zonelor urbane, pe când în aceste ţări o parte 
însemnată a populaţiei locuieşte în zone rurale,

Or. en

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 17
Considerentul H

H. întrucât regiunile şi în principal zonele rurale care suferă de sărăcie economică 
datorită lipsei unei infrastructuri de bază, accesului limitat la servicii publice şi 
şomajului ridicat se depopulează într-un ritm mai rapid decât alte regiuni şi întrucât 
aceasta, în schimb, le afectează abilitatea de a asigura o dezvoltare autentică,
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Or. en

Amendament depus de Maria Petre

Amendamentul 18
Considerentul H

H. întrucât regiunile care suferă de sărăcie economică din cauza lipsei unor infrastructuri 
de bază, accesului limitat la servicii publice şi şomajului ridicat se depopulează într-un 
ritm mai rapid decât alte regiuni, ca rezultat al plecării tinerilor şi al îmbătrânirii 
rapide a populaţiei, însoţite de o rată crescută a mortalităţii infantile, şi întrucât 
această situaţie, în schimb, le afectează capacitatea de a asigura o dezvoltare 
autentică în timp ce globalizarea tinde să estompeze şi să şteargă complet identitatea 
şi individualitatea regională, 

Or. ro

Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul 19
Considerentul  H a (nou)

Ha având în vedere situaţia specifică a regiunilor ultraperiferice, din care majoritatea 
se numără printre cele mai sărace regiuni al UE, din cauza efectelor combinate şi 
durabile ale dezavantajelor structurale şi geografice care ridică obstacole 
semnificative în calea dezvoltării lor, 

Or. fr

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 20
Considerentul I

text eliminat

Or. en
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Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 21
Considerentul I

I. întrucât în unele din noile state membre, utilizarea de fonduri în cele mai sărace 
regiuni eligibile pentru politica de coeziune a fost scăzută în perioada 2004-2006,

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 22
Considerentul J

J. întrucât dacă se doreşte punerea în aplicare cu succes a fondurilor structurale UE, (text 
eliminat) este necesară o coordonare strânsă între autorităţi la nivel local, regional, 
naţional şi comunitar,

Or. en

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 23
Considerentul J

J. întrucât dacă se doreşte punerea în aplicare cu succes a fondurilor structurale UE, fapt 
necesar pentru a promova creşterea şi dezvoltarea socio-economică durabilă 
concomitent cu reducerea disparităţilor, este necesară o coordonare strânsă între 
autorităţi la nivel local, naţional şi comunitar,

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 24
Considerentul J

J. întrucât dacă se doreşte punerea în aplicare cu succes a fondurilor structurale UE, 
pentru a aduce cele mai sărace regiuni cel puţin la nivelul mediu de dezvoltare al UE-
27, este necesară o coordonare strânsă între autorităţi la nivel local, regional, naţional 
şi comunitar,

Or. en
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Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 25
Considerentul J

J. întrucât dacă se doreşte punerea în aplicare cu succes a fondurilor structurale UE, 
pentru a aduce cele mai sărace regiuni cel puţin la nivelul mediu de dezvoltare al UE-
27, este necesară o coordonare strânsă între autorităţi la nivel local, regional, naţional 
şi comunitar,

Or. en

Amendament depus de Vladimír Železný

Amendamentul 26
Considerentul K

K. întrucât faptul că fondurile au fost acordate nu garantează implicit că vor fi utilizate în 
mod eficient şi întrucât autorităţile din regiunile sărace adesea duc lipsă de aptitudinile 
şi experienţa corespunzătoare şi de fondurile esenţiale potrivite pentru a putea utiliza 
în totalitate fondul de coeziune la care au dreptul;

Or. en

Amendament depus de Vladimír Železný

Amendamentul 27
Considerentul L

L. întrucât există numeroase motive pentru declinul economic din regiunile individuale şi 
întrucât cele mai sărace regiuni ale UE mai presus de toate duc lipsă de infrastructura 
de bază care este esenţială pentru dezvoltarea durabilă echilibrată şi investiţiile 
ulterioare, precum şi de resurse umane adecvate,

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 28
Considerentul L

L. întrucât există numeroase motive pentru declinul economic din regiunile individuale şi 
întrucât cele mai sărace regiuni ale UE mai presus de toate duc lipsă de infrastructura 



AM\665541RO.doc 9/22 PE 388.557v01-00
Traducere externă

RO

de bază care este esenţială pentru dezvoltarea durabilă şi investiţiile ulterioare, precum 
şi de resurse umane adecvate şi de stimulente adecvate pentru educaţie, învăţarea 
continuă şi inovaţie,

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 29
Considerentul M

M. întrucât proprietatea privată, capitalul de risc, alternarea fondurilor de pornire şi 
micro-creditele joacă un rol esenţial ca forţă conducătoare pentru antreprenoriat, 
inovare şi creare de locuri de muncă,

Or. en

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 30
Considerentul N

N. întrucât excluziunea socială şi ratele de şomaj pe termen lung extrem de mari sunt 
prevalente mai ales în regiunile cele mai sărace, în special printre femei, persoanele în 
vârstă sau cu handicap şi grupurile etnice vulnerabile, cum este minoritatea rromă,

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 31
Considerentul O

text eliminat

Or. en

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 32
Punctul 1

1. Recomandă să se ia măsuri ferme pentru a reduce cele mai grave deficienţe de 
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dezvoltare din cele mai sărace regiuni ale UE şi constată în special că noile state 
membre (text eliminat) necesită un sprijin special datorită deficienţelor lor 
instituţionale, administrative şi economice continue;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 33
Punctul 1a (nou)

1a. Subliniază importanţa analizării evoluţiei istorice în ţările de coeziune din UE-15 şi 
solicită Comisiei ca, în cooperare cu statele membre vizate, regiunile acestora, 
autorităţile locale şi alţi factori interesaţi, să scoată în evidenţă măsurile 
generatoare de creştere din regiunile de succes (cum ar fi Irlanda), pe de o parte, şi 
principalele obstacole cu care se confruntă regiunile rămase în urmă, pe de altă 
parte, astfel încât impedimentele să nu se repete în regiunile noilor state membre;

Or. en

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 34
Punctul 1a (nou)

1a. Atrage atenţia Comisiei şi statelor membre asupra situaţiei regiunilor care, deşi erau 
cele mai sărace din UE-15 şi deşi datele lor de dezvoltare nu s-au îmbunătăţit, nu mai 
sunt considerate ca fiind cele mai sărace regiuni din UE-27, din motive pur statistice; 
recomandă să fie luată în considerare situaţia specifică a acelor regiuni, care continuă 
să aibă aceleaşi nevoi ca în trecut, în timp ce progresul lor spre dezvoltare riscă să fie 
frânat brusc printr-o reducere substanţială a sprijinului de care au beneficiat până în 
prezent prin politica de coeziune;

Or. el

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 35
Punctul 2

2. Consideră că noilor state membre ar trebui să li se pună la dispoziţie asistenţa tehnică 
adecvată pentru a satisface cerinţele politicii de coeziune, inclusiv pe cele procedurale 
(text eliminat)

Or. en
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Amendament depus de Vladimír Železný

Amendamentul 36
Punctul 2

2. Consideră că dificultăţile de utilizare a fondurilor sunt o preocupare majoră şi presantă, în 
special pentru noile state membre, cărora le este dificil să satisfacă cerinţele complicate 
ale politicii de coeziune şi adesea nu dispun de suficient capital privat pentru 
prefinanţarea proiectelor finanţate prin fonduri nerambursabile UE, datorită 
dificultăţilor procedurale şi a restricţiilor temporale implicate în proiectele de punere în 
aplicare, ce rezultă în incapacitatea potenţialilor beneficiari de a obţine sau chiar solicita 
fondurile pe care le-ar fi putut utiliza;

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 37
Punctul 3

3. Sugerează că politica de coeziune UE trebuie să ţină seama de diversitatea nevoilor 
regiunilor celor mai sărace, prin adaptarea la particularităţile şi condiţiile lor endogene şi 
exploatarea potenţialului lor, astfel încât să se pună în aplicare programe şi proiecte care 
produc rezultate durabile şi dezvoltare durabilă autentică pe baza unor planuri de 
dezvoltare multianuale integrate, ţinând seama de planurile de dezvoltare spaţială şi de 
alte politici comunitare;

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 38
Punctul 3 a (nou)

3a. Recomandă ca politica de coeziune a UE să fie ajustată în mod adecvat la regiunile 
ultraperiferice conform Articolului 299 Punctul (2), prin măsuri speciale şi 
specifice, date fiind efectele agregate ale constrângerilor permanente impuse asupra 
dezvoltării lor de distanţa faţă de Europa continentală, de natura lor insulară, de 
fragmentarea lot teritorială, de dimensiunile lor reduse, de topografia şi climatul 
dificile, precum şi de dependenţa lor faţă de un număr mic de produse,

Or. en
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Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul 39
Punctul 3 a (nou)

3a. Susţine strategia aplicată de UE pentru ajutorarea regiunilor ultraperiferice şi 
solicită Comisiei să detalieze rapid în ce constă „parteneriatul mai puternic” pe care 
l-a anunţat, mai ales în ce priveşte îmbunătăţirea competitivităţii regiunilor şi 
planul de acţiune pentru vecinătatea extinsă; 

Or. fr

Amendament depus de Vladimír Železný

Amendamentul 40
Punctul 4

4. Recomandă ca, în scopul de a accelera dezvoltarea economică, investiţiile ulterioare şi 
dezvoltarea durabilă echilibrată în regiunile cele mai sărace, regiunile şi statele 
membre să acorde prioritate proiectelor pentru a face regiunile mai accesibile 
furnizându-le infrastructura de bază, în special în sectoarele de transport, IT şi 
telecomunicaţii, ţinând seama de impactul social şi ecologic al acestor proiecte;

Or. en

Amendament depus de Maria Petre

Amendamentul 41
Punctul 5

5. Solicită statelor membre şi autorităţilor regionale şi locale să ia în considerare 
necesitatea unei dezvoltări echilibrate în regiunile individuale atunci când se planifică 
programele viitoare de dezvoltare regională; crede că este deosebit de important să se 
ia în considerare nevoile specifice ale zonelor urbane, printr-o politică urbană 
potrivită, inclusiv o politică a locuinţelor pentru „cartierele sărace”, şi printr-o politică 
rurală corespunzătoare;

Or. ro

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 42
Punctul 5

5. Solicită statelor membre şi autorităţilor regionale să ia în considerare necesitatea unei 
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dezvoltări policentrice echilibrate la nivelul Uniunii Europene şi în regiunile 
individuale atunci când se planifică programele viitoare de dezvoltare regională; crede 
că este deosebit de important să se ia în considerare nevoile specifice ale zonelor 
urbane, printr-o politică urbană potrivită, inclusiv o politică a locuinţelor pentru 
„cartierele sărace”, şi printr-o politică rurală corespunzătoare;

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 43
Punctul 5

5. Solicită statelor membre şi autorităţilor regionale să ia în considerare necesitatea unei 
dezvoltări echilibrate în regiunile individuale atunci când se planifică programele 
viitoare de dezvoltare regională; crede că este deosebit de important să se ia în 
considerare nevoile specifice ale zonelor urbane, acordând atenţia potrivită 
dimensiunii sociale a politicii urbane, inclusiv unei politici a locuinţelor sociale
pentru „cartierele sărace”, şi printr-o politică rurală corespunzătoare, cu atenţia 
cuvenită acordată dezvoltării integrate a zonelor urbane şi rurale; 

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 44
Punctul 5 a (nou)

5a. Consideră că este deosebit de important ca oraşelor să li se atribuie mai multe 
competenţe în politica de coeziune, astfel încât să poată reacţiona în parteneriat la 
nevoile specifice ale zonelor urbane, şi în acest context solicită Comisiei şi statelor 
membre să utilizeze la maximum posibilităţile oferite de planurile de dezvoltare 
integrată în care politica de coeziune poate fi corelată direct cu urbanismul;

Or. en

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 45
Punctul 6

6 Încurajează statele membre să facă regiunile cele mai sărace, şi în special regiunile 
rurale, mai atractive pentru investitori prin atragerea atenţiei asupra valorilor naturale şi 
culturale ale acestor regiuni pentru a dezvolta forme tradiţionale de activitate economică 
specifice fiecărei regiuni şi pentru a crea noi forme de activitate economică;
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Or. pl

Amendament depus de Maria Petre

Amendamentul 46
Punctul 6

6. Încurajează statele membre să facă regiunile cele mai sărace mai atractive pentru 
investitori prin atragerea atenţiei asupra valorilor naturale şi culturale ale acestor 
regiuni pentru a dezvolta forme tradiţionale de activitate economică specifice fiecărei 
regiuni şi pentru a crea noi forme de activitate economică; în consecinţă, recomandă 
Comisiei să se concentreze mai mult asupra identificării şi promovării măsurilor de 
conservare a aptitudinilor şi obiceiurilor care încă mai supravieţuiesc în regiunile 
izolate ale Europei, aflate în întârziere;

Or. ro

Amendament propus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 47
Punctul 7 a (nou)

7a. Aminteşte Comisiei şi statelor membre că orice evaluare a politicii de coeziune 
trebuie să îmbunătăţească politica inovatoare de coeziune într-o viitoare Uniune 
extinsă; face referire la nevoia de concentrare asupra noilor concepte de dezvoltare 
teritorială, cu precădere la nevoia de a promova dezvoltarea unei mase critice 
regionale în jurul zonelor urbane sau a altor aglomerări regionale, şi la nevoia de a 
adopta o abordare diferenţiată în utilizarea fondurilor structurale, în conformitate 
cu nevoile regiunilor;

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 48
Punctul 8

8. Solicită Comisiei şi statelor membre să sprijine proiectele de consolidare a capacităţii 
regionale de a genera şi absorbi noi tehnologii, în special cele legate de protecţia 
mediului şi dezvoltarea resurselor naturale şi cele care implică diseminarea modelelor 
bazate pe consumul scăzut de energie şi utilizarea de energii reînnoibile, astfel încât 
aceste regiuni să se poată angaja în inovaţia ecologică fără să trebuiască să suporte 
aspectele negative ale dezvoltării non-durabile prin care au trecut alte regiuni în 
ciclul lor de dezvoltare;
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Or. en

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 49
Punctul 8a (nou)

8a. Subliniază importanţa cooperării teritoriale (transfrontaliere, transnaţionale şi 
interregionale) în cadrul politicii de coeziune, pentru promovarea unei dezvoltări 
echilibrate; în această privinţă, încurajează crearea unor reţele de cooperare la 
nivel regional şi de sector, în care să fie implicate mai ales regiunile cele mai 
sărace;

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 50
Punctul 10

10. Încurajează statele membre să promoveze antreprenoriatul în şcoli şi să sprijine 
scheme de instruire diferenţiate pentru viitorii întreprinzători, orientate înspre mai 
multe grupuri-ţintă: tineri, femei şi persoanele în vârstă;

Or. en

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 51
Punctul 10

10. Încurajează statele membre să promoveze antreprenoriatul în şcoli şi să sprijine 
scheme de instruire pentru viitorii întreprinzători, orientate în special spre tineri, 
femei, persoanele în vârstă şi minorităţile vulnerabile;

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 52
Punctul 11

11. Apreciază noi instrumente precum Jeremie şi Jessica, însă chestionează gradul de 
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adecvare a acestor instrumente pentru aplicarea pe scară largă în regiunile cele mai 
sărace, şi de asemenea solicită să se aibă în vedere posibilul impact al unor 
asemenea mecanisme de creditare asupra datoriei publice a regiunilor;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 53
Punctul 11

11. Apreciază noi instrumente precum Jeremie şi Jessica; totuşi, indică faptul că aceste 
instrumente au apărut prea târziu pentru a fi utilizate la maximum şi că gradul de 
familiarizare cu posibilităţile oferite de aceste instrumente este încă foarte scăzut la 
nivel local şi regional; constată necesitatea presantă ca aceste instrumente să fie 
diseminate şi aplicate cât de mult posibil în noile state membre;

Or. en

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 54
Punctul 11

11. Apreciază noi instrumente precum Jeremie şi Jessica; constată necesitatea presantă ca 
aceste instrumente să fie diseminate şi aplicate cât de mult posibil în (text eliminat)
statele membre;

Or. el

Amendament depus de Maria Petre

Amendamentul 55
Punctul 11

11. Apreciază noi instrumente precum Jeremie şi Jessica; constată necesitatea presantă ca 
aceste instrumente să fie diseminate şi aplicate cât de mult posibil în noile state 
membre, iar aplicarea să se facă în conformitate cu situaţia concretă din aceste 
state, ţinându-se cont de nevoile reale ale potenţialilor beneficiari şi de capacitatea 
lor practică de a se folosi de aceste instrumente;

Or. ro
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Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 56
Punctul 12

12. Solicită Comisiei să accelereze eforturile pentru a asigura asistenţă tehnică statelor 
membre şi regiunilor prin instituirea unui program de instruire corespunzător; 
apreciază iniţiativa Jaspers de a furniza asistenţă pentru punerea în aplicare a 
proiectelor de amploare (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 57
Punctul 12

12. Solicită Comisiei să accelereze eforturile pentru a asigura asistenţă tehnică statelor 
membre şi regiunilor prin instituirea unui program de instruire corespunzător; 
apreciază iniţiativa Jaspers de a furniza asistenţă pentru punerea în aplicare a 
proiectelor largi, dar solicită Comisiei să instituie un sistem de asistenţă şi pentru 
proiectele mai mici şi grupurile de astfel de proiecte orientate spre regiunile cele mai 
sărace;

Or. en

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 58
Punctul 12 a (nou)

12a. Exprimă îngrijorarea că în unele regiuni asistenţa UE este direcţionată deficitar, cu 
consecinţa că situaţia acestor regiuni nu se îmbunătăţeşte, în pofida mai multor ani 
de finanţare, resursele comunitare fiind astfel risipite; cere să se impună o limită 
asupra duratei pentru care regiunile pot beneficia de resurse din fondurile 
structurale, astfel încât să se prevină situaţiile în care regiunile care au beneficiat 
constant de sprijinul financiar al Uniunii pe durată de mai mulţi ani rămân la acelaşi 
nivel de dezvoltare; 

Or. pl
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Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 59
Punctul 13

13. Apreciază recent introdusa iniţiativă „Regiuni pentru schimbare economică” şi 
angajamentul acesteia de a disemina cele mai bune practici care, în trecut, au avut un 
impact în mod clar pozitiv şi au contribuit la dezvoltarea economică regională; 
solicită, în consecinţă, Comisiei să asigure că cele mai sărace regiuni ale UE sunt 
incluse în reţeaua de schimburi de cele mai bune practici, şi să publice o descriere a 
acestor practici pe un site web în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene;

Or. pl

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 60
Punctul 14

14. Încurajează statele membre să stabilească parteneriate public-privat (PPP-uri) ca 
mijloc eficient de implicare a capitalului privat în finanţarea proiectelor de dezvoltare 
regională; sugerează, în acest sens, că trebuie stabilite reguli simple şi transparente de 
guvernare a instituirii acestor parteneriate, acordându-se atenţia cuvenită pentru a 
preveni creşterea datoriei publice sau îndatorarea mai multor generaţii;

Or. en

Amendament depus de Vladimír Železný

Amendamentul 61
Punctul 15

15. Solicită Comisiei să îşi accelereze efortul de a simplifica directivele, regulile şi 
orientările existente şi de a le face pe cele noi mai uşor de înţeles, în scopul de a 
preveni interpretarea greşită şi de a facilita punerea în aplicare a programelor;

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 62
Punctul 16

16. Încurajează statele membre şi Comunitatea să consolideze procedurile de control al 
utilizării fondurilor şi să simplifice şi mai mult procedurile, pentru a asigura că 
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fondurile sunt alocate într-o manieră transparentă şi eficientă şi livrate rapid 
beneficiarilor;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 63
Punctul 16

16. Încurajează statele membre să simplifice şi mai mult procedurile pentru a asigura că 
fondurile sunt alocate într-o manieră transparentă şi eficientă şi livrate rapid 
beneficiarilor finali; din această perspectivă, sugerează de asemenea utilizarea la 
maximum a ideii unor puncte de contact unice.

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 64
Punctul 16

16. Încurajează statele membre să simplifice şi mai mult procedurile pentru a asigura că 
fondurile sunt alocate într-o manieră transparentă şi eficientă şi livrate rapid 
beneficiarilor, şi să se conformeze cu Iniţiativa Europeană privind Transparenţa şi 
cu responsabilitatea autorităţii de gestiune de a organiza publicarea, fie cu mijloace 
electronice, fie cu alte mijloace, a listei cu beneficiarii, denumirea operaţiunilor şi 
suma din fondurile publice alocată operaţiunilor, conform Articolului 7 Punctul 2 
litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei Europene din 8 
decembrie 2006;

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 65
Punctul 17

17. Solicită statelor membre să asigure o coordonare politică, tehnică şi administrativă 
eficientă, precum şi conformitatea reală cu principiul parteneriatului, orientată spre 
buna administrare a fondurilor; exprimă îngrijorare faţă de lipsa unor mecanisme de 
coordonare şi de parteneriat care să funcţioneze corect în cele mai sărace regiuni;  

Or. en
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Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 66
Punctul 19

19. Subliniază că rata de şomaj din unele dintre cele mai sărace regiuni ale UE depăşeşte 
20%; exprimă îngrijorare privind faptul că şomajul este o problemă care afectează în 
special regiunile cele mai sărace şi rămâne mai mare printre femei şi în rândul 
minorităţilor vulnerabile; solicită statelor membre să asigure sprijin pentru femei pe 
piaţa muncii şi să elimine disparităţile de remuneraţie dintre femei şi bărbaţi; mai 
mult, solicită să se acorde atenţie situaţiei foarte specifice a populaţiei rrome, pentru 
care problema şomajului prelungit este una critică; 

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 67
Punctul 19

19. Subliniază că rata de şomaj din unele dintre cele mai sărace regiuni ale UE depăşeşte 
20%; exprimă îngrijorare privind faptul că şomajul este o problemă care afectează în 
special regiunile cele mai sărace şi rămâne mai mare printre femei decât printre 
bărbaţi; solicită statelor membre să asigure sprijin pentru femei pe piaţa muncii; (text 
eliminat)

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 68
Punctul 19

19. Subliniază că rata de şomaj din unele dintre cele mai sărace regiuni ale UE depăşeşte 
20%; exprimă îngrijorare privind faptul că şomajul este o problemă care afectează în 
special regiunile cele mai sărace şi rămâne mai mare printre femei decât printre 
bărbaţi; solicită statelor membre să asigure sprijin pentru femei pe piaţa muncii, să 
elimine disparităţile de remuneraţie dintre femei şi bărbaţi şi să introducă măsuri 
inovatoare pe piaţa muncii (cum ar fi pactele teritoriale pentru ocuparea forţei de 
muncă);

Or. en
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Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 69
Punctul 20

20. (text eliminat) Subliniază necesitatea bunei utilizări a Fondului Social European 
pentru investirea în capitalul uman din regiunile cele mai sărace prin asigurarea unei 
educaţii mai bune şi creşterea constantă a nivelurilor de calificare, în special printre 
tineri, femei şi persoane în vârstă, şi prin acţiuni complementare şi susţinere 
adecvată, servicii comunitare şi servicii de îngrijire care să îmbunătăţească şansele 
de ocupare profesională;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 70
Punctul 20

20. Constată că şomajul din cele mai sărace regiuni afectează în principal muncitorii slab 
calificaţi şi subliniază necesitatea bunei utilizări a Fondului Social European pentru 
investirea în capitalul uman prin asigurarea unei educaţii mai bune şi creşterea 
constantă a nivelurilor de calificare, în special printre tineri (text eliminat);

Or. en

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 71
Punctul 20

20. Constată că şomajul din cele mai sărace regiuni afectează în principal muncitorii slab 
calificaţi şi subliniază necesitatea bunei utilizări a Fondului Social European pentru 
investirea în capitalul uman prin asigurarea unei educaţii mai bune şi creşterea 
constantă a nivelurilor de calificare, în special printre tineri, femei, persoanele în 
vârstă şi minorităţile vulnerabile;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 72
Punctul 23

text eliminat
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Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 73
Punctul 24

24. Solicită Comisiei să îmbunătăţească sistemul utilizat pentru evaluarea politicii de 
coeziune şi să conceapă un nou mijloc de măsurare a dezvoltării regionale, bazat nu 
numai pe PIB, ci şi pe alţi indicatori cum ar fi ratele de şomaj şi alţi indicatori 
cantitativi şi calitativi;

Or. en

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 74
Punctul 24

24. Solicită Comisiei să îmbunătăţească sistemul utilizat pentru evaluarea politicii de 
coeziune şi să conceapă un nou mijloc de măsurare a dezvoltării regionale, bazat nu 
numai pe PIB ci şi pe alţi indicatori, cum ar fi ratele de şomaj şi indicatorii calitativi, 
îmbunătăţind în acelaşi timp metodologia de calcul a parităţii puterii de cumpărare,
anume prin elaborarea unor indicatori regionali, mai degrabă decât a unora 
naţionali;

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 75
Punctul 26

26. Solicită Comisiei să analizeze impactul politicii de coeziune pe baza unui set de 
criterii, inter alia pe baza dezvoltării durabile şi a egalităţii între bărbaţi şi femei, şi 
să analizeze cauzele oricăror rezultate indezirabile rezultate din politicile comunitare 
în revizuirea sa pe termen mediu din 2009 a bugetului comunitar şi în următorul raport 
privind coeziunea economică şi socială, în scopul de a asigura că politica de coeziune 
este cât de eficientă posibil în perioada de programare 2007-2013;

Or. en


