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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 1
Referirea 1 (nouă)

- având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor intitulat „Strategie 
pentru regiunile ultraperiferice: realizări şi perspective ”(COM(2007)0507), 

Or. pt

Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul 2
Referirea 2

- având în vedere articolele 158, 159 şi 299 alineatul (2) din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene,

Or. fr



PE398.371v02-00 2/66 AM\701047RO.doc

RO

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Amendamentul 3
Referirea 5a (nouă)

- având în vedere Rezoluţia sa din 12 iulie 2007 privind rolul şi eficacitatea politicii de 
coeziune în reducerea disparităţilor din cele mai sărace regiuni ale UE 
(2006/2176(INI)),

Or. pl

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Amendamentul 4
Considerentul A

A. întrucât s-a impus crearea unei politici europene de coeziune din cauza disparităţilor 
de dezvoltare uriaşe, care s-au adâncit în mod semnificativ odată cu recenta 
extindere a Uniunii Europene, între regiunile cele mai bogate şi regiunile cele mai 
sărace, în care infrastructurile esenţiale dezvoltării lipsesc; 

Or. pl

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 5
Considerentul A

A. întrucât s-a impus crearea unei politici europene de coeziune globală datorită 
persistenţei unor importante disparităţi în diversele regiuni, avându-se în vedere în 
special provocările apărute în urma recentei extinderi a Uniunii Europene;

Or. pl

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 6
Considerentul B

B. întrucât există o legătură evidentă între ascensiunea euroscepticismului şi adâncirea 
disparităţilor teritoriale, fapt care evidenţiază necesitatea unei coeziuni economice, 
sociale şi teritoriale pentru a consolida convergenţa şi legitimitatea Uniunii Europene, 
prin intermediul unei politici regionale aplicată în conformitate cu celelalte politici la 
toate nivelurile şi vizibilă pe teren pentru toate părţile interesate;
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Or. en

Amendament depus de Samuli Pohjamo

Amendamentul 7
Considerentul B

B. întrucât există o legătură evidentă între ascensiunea euroscepticismului şi adâncirea 
disparităţilor teritoriale, fapt care evidenţiază necesitatea unei coeziuni economice, 
sociale şi teritoriale pentru a consolida legitimitatea Uniunii Europene, prin 
intermediul unei politici regionale vizibile pe teren; întrucât autorităţile regionale şi 
locale şi actorii locali au un rol central în aplicarea acestei politici respective, ale 
cărei realizări ar trebui făcute cunoscute în mod mai eficient;

Or. fi

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Amendamentul 8
Considerentul B

B. întrucât există o legătură evidentă între ascensiunea euroscepticismului în cele mai 
bogate state membre şi adâncirea disparităţilor dintre regiuni în domeniul dezvoltării, 
fapt care evidenţiază necesitatea unei coeziuni economice, sociale şi teritoriale pentru 
a consolida legitimitatea Uniunii Europene, prin intermediul unei politici regionale 
vizibile pe teren;

Or. pl

Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 9
Considerentul B

B. întrucât a avut loc o creştere a disparităţilor teritoriale, fapt care evidenţiază necesitatea 
unei coeziuni economice, sociale şi teritoriale pentru a consolida legitimitatea Uniunii 
Europene, prin intermediul unei politici regionale vizibile pe teren;

Or. es
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Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 10
Considerentul B

B. întrucât este necesară apropierea UE de cetăţeni, impunându-se, prin urmare, 
realizarea unei coeziuni economice, sociale şi teritoriale pentru a consolida 
legitimitatea Uniunii Europene, prin intermediul unei politici regionale vizibile pe 
teren;

Or. cs

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 11
Considerentul B

B. întrucât există o legătură evidentă între ascensiunea euroscepticismului şi adâncirea 
disparităţilor teritoriale, fapt care evidenţiază necesitatea unei coeziuni economice, 
sociale şi teritoriale pentru a consolida legitimitatea rolului Uniunii Europene, prin 
intermediul unei politici regionale (text eliminat);

Or. pl

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 12
Considerentul B

B. întrucât adâncirea disparităţilor teritoriale (text eliminat) evidenţiază necesitatea unei 
coeziuni economice, sociale şi teritoriale pentru a consolida legitimitatea Uniunii 
Europene, prin intermediul unei politici regionale vizibile pe teren;

Or. pt

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 13
Considerentul C

C. întrucât politica de coeziune aduce un plus de valoare, în special în favoarea creşterii 
economice şi a ocupării forţei de muncă în regiunile a căror dezvoltare a rămas în 
urmă, precum şi o contribuţie la consolidarea capacităţilor administrative şi la o 
gestionare descentralizată (text eliminat);
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Or. pl

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 14
Considerentul C

C. întrucât politica de coeziune aduce un plus de valoare, în special în favoarea creşterii 
economice şi a ocupării forţei de muncă în regiunile a căror dezvoltare a rămas în 
urmă, beneficiile sale fiind demonstrate în diferite regiuni europene (ridicarea 
nivelului de trai al populaţiei locale, crearea de locuri de muncă durabile, 
stabilizarea populaţiei în regiune, consolidarea stabilităţii politice etc.), precum şi o 
contribuţie la consolidarea capacităţilor administrative şi la o gestionare
descentralizată;  şi întrucât, în acest sens, trebuie respinsă orice tentativă de 
renaţionalizare a acestei politici;

Or. fr

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 15
Considerentul C

C. întrucât politica de coeziune aduce un plus de valoare, în special deoarece oferă 
fiecărei regiuni a UE posibilităţi autonome de dezvoltare, creştere economică şi 
ocupare a forţei de muncă, de care beneficiază în cea mai mare măsură regiunile a 
căror dezvoltare a rămas în urmă şi deoarece contribuie la consolidarea capacităţilor 
administrative şi la o gestionare descentralizată; şi întrucât, în acest sens, trebuie 
respinsă orice tentativă de renaţionalizare a acestei politici;

Or. de

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 16
Considerentul C

C. întrucât politica de coeziune aduce un plus de valoare, în special în favoarea creşterii 
economice şi a ocupării forţei de muncă în regiunile a căror dezvoltare a rămas în urmă, 
precum şi o contribuţie la consolidarea capacităţilor administrative şi la o gestionare 
descentralizată căutându-se, în acelaşi timp, reducerea birocraţiei excesive legate de 
administrarea politicii de coeziune; şi întrucât, în acest sens, trebuie respinsă orice 
tentativă de renaţionalizare a acestei politici;
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Or. cs

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 17
Recital C

C. întrucât politica de coeziune aduce un plus de valoare, în special în favoarea creşterii 
economice şi a ocupării forţei de muncă în regiunile a căror dezvoltare a rămas în 
urmă, precum şi o contribuţie la consolidarea capacităţilor administrative şi la o 
gestionare descentralizată; şi întrucât, în acest sens, trebuie să se respingă orice 
tentativă de renaţionalizare a acestei politici şi în special a costurilor acesteia;

Or. pt

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 18
Considerentul C

C. întrucât politica de coeziune aduce un plus de valoare, în special în favoarea creşterii 
economice şi a ocupării forţei de muncă în regiunile a căror dezvoltare a rămas în 
urmă, precum şi o contribuţie la consolidarea competitivităţii; şi întrucât, în acest sens, 
trebuie respinsă orice tentativă de renaţionalizare a acestei politici;

Or. de

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 19
Considerentul C

C. întrucât politica de coeziune aduce un plus de valoare, în special în favoarea creşterii 
economice şi a ocupării forţei de muncă în regiunile a căror dezvoltare a rămas în 
urmă, precum şi o contribuţie la consolidarea competitivităţii; întrucât, în acest sens, 
trebuie respinsă orice tentativă de renaţionalizare a acestei politici;

Or. de
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Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 20
Considerentul D

D. întrucât noul tratat instituţional, care a fost aprobat de şefii de stat şi de guvern la 18 
octombrie 2007, include obiectivul coeziunii teritoriale printre obiectivele 
fundamentale ale Uniunii Europene şi întrucât obligaţiile cuprinse în actualele 
tratate includ reducerea disparităţilor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
regiuni şi a rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate sau insulelor, inclusiv a 
regiunilor rurale;

Or. en

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 21
Considerentul D

D. întrucât noul tratat instituţional, care a fost aprobat de şefii de stat şi de guvern la 18 
octombrie 2007, include obiectivul coeziunii teritoriale printre obiectivele 
fundamentale ale Uniunii Europene alături de coeziunea economică şi socială;

Or. de

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 22
Considerentul D

D. întrucât noul tratat instituţional, care a fost aprobat de şefii de stat şi de guvern la 18 
octombrie 2007, include obiectivul coeziunii teritoriale printre obiectivele 
fundamentale ale Uniunii Europene, alături de coeziunea economică şi socială;

Or. de

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 23
Considerentul D

D. întrucât noul tratat instituţional, care a fost aprobat de şefii de stat şi de guvern la 18 
octombrie 2007, include coeziunea teritorială printre obiectivele fundamentale ale 
Uniunii Europene;
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Or. pl

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendamentul 24
Considerentul D

D. întrucât noul tratat instituţional, care a fost aprobat de şefii de stat şi de guvern la 18 
octombrie 2007, include coeziunea teritorială printre obiectivele fundamentale ale 
Uniunii Europene;

Or. pl

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides
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Amendamentul 25
Considerentul Da (nou)

Da. întrucât politica de coeziune vizează reducerea inegalităţilor economice şi sociale 
dintre regiunile diferitelor state membre, ceea ce reprezintă unul dintre obiectivele 
fundamentale ale UE;

Or. pt

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 26
Considerentul Db (nou)

Db. întrucât a politică regională comunitară solidă şi finanţată corespunzător constituie 
o condiţie esenţială pentru a face faţă extinderilor succesive şi pentru a realiza 
coeziunea socială, economică şi teritorială într-o UE extinsă;

Or. pt

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 27
Considerentul E

E. întrucât politica de coeziune consolidează fundamentele Uniunii şi depinde de 
solidaritatea financiară din cadrul acesteia; întrucât noile provocări teritoriale 
viitoare, precum schimbările demografice, concentraţia urbană, migraţia, adaptarea la 
globalizare, schimbările climatice şi aprovizionarea cu energie pot fi abordate doar 
dacă importanţa majoră a politicii de coeziune în asigurarea caracterului unitar 
este recunoscută pe viitor şi fiecare stat membru şi regiune îşi asumă solidaritatea 
pe plan financiar cu regiuni şi zone urbane defavorizate; 

Or. de

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 28
Considerentul E

E. întrucât bugetul politicii de coeziune a fost creat pentru consolidarea coeziunii 
economice şi sociale în Uniune, dar este insuficient pentru a face faţă noilor 
provocări (text eliminat) viitoare cu impact teritorial, precum schimbările 
demografice, segregarea, concentraţia urbană, migraţia, adaptarea la globalizare, 



PE398.371v02-00 10/66 AM\701047RO.doc

RO

schimbările climatice, securitatea energetică şi aprovizionarea cu energie, precum şi 
procesul lent de recuperare a rămânerilor în urmă din zonele rurale;

Or. en

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 29
Considerentul E

E. întrucât ar trebui garantată alocarea de fonduri corespunzătoare politicii de 
coeziune pentru a face faţă noilor provocări teritoriale viitoare, precum schimbările 
demografice, concentraţia urbană, migraţia, adaptarea la globalizare, schimbările 
climatice şi aprovizionarea cu energie;

Or. de

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 30
Considerentul E

E. întrucât trebuie garantate resurse financiare suficiente politicii de coeziune pentru a 
face faţă noilor provocări (text eliminat) viitoare, precum schimbările demografice, 
concentraţia urbană, migraţia, adaptarea la globalizare, schimbările climatice şi 
aprovizionarea cu energie;

Or. de

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 31
Considerentul E

E. întrucât trebuie garantate resurse financiare suficiente pentru a face faţă noilor 
provocări (text eliminat) viitoare, precum schimbările demografice, concentraţia 
urbană, migraţia, adaptarea la globalizare, schimbările climatice şi aprovizionarea cu 
energie;

Or. de
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Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 32
Considerentul E

E. întrucât bugetul politicii de coeziune este insuficient pentru a face faţă noilor 
provocări teritoriale viitoare, precum politica de extindere şi politica de vecinătate,
schimbările demografice, concentraţia urbană, migraţia, problematice în special 
pentru zonele rurale şi periferice, adaptarea la globalizare, schimbările climatice şi 
aprovizionarea cu energie;

Or. de

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Amendamentul 33
Considerentul E

E. întrucât bugetul politicii de coeziune este insuficient pentru a face faţă noilor 
provocări (text eliminat) viitoare, precum schimbările demografice, concentraţia 
urbană, migraţia, adaptarea la globalizare, schimbările climatice şi aprovizionarea cu 
energie,

Or. pl

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 34
Considerentul Ea (nou)

Ea. întrucât politica de coeziune nu ar trebui să fie considerată un simplu instrument de 
realizare a obiectivelor altor politici sectoriale, deoarece este vorba despre o politică 
comunitară creatoare de valoare adăugată însemnată, având propria ei raţiune de a 
fi, şi anume  coeziunea;

Or. pt

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Amendamentul 35
Punctul 1

1. salută acest raport, mai detaliat decât cele precedente, care este bazat pe diferiţi 
indicatori şi care furnizează date importante, comparativ cu date referitoare la alte ţări, 



PE398.371v02-00 12/66 AM\701047RO.doc

RO

precum Statele Unite, Japonia, China sau India;

Or. pl

Amendament depus de Filiz Hakaeva Hyusmenova

Amendamentul 36
Punctul 1

1. salută acest raport, mai detaliat decât cele precedente, care conţine diferiţi indicatori şi 
care furnizează date importante, comparativ cu date referitoare la alte ţări, precum 
Statele Unite, Japonia, China sau India, reflectând contextul internaţional în care 
funcţionează economia UE;

Or. en

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendamentul 37
Punctul 1

1. (Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 38
Punctul 2

2. regretă totuşi lipsa de informaţii încrucişate, care ar permite o mai bună evaluare a 
durabilităţii creşterii şi a convergenţei,  solicită, în acest sens, furnizarea unui 
instrument statistic îmbunătăţit, de exemplu,utilizarea altor indicatori decât PIB-ul 
pe cap de locuitor, care să permită o evaluare mai corectă a gradului de coeziune 
economică, socială şi teritorială, iar pentru aceasta consideră că este necesară 
consolidarea capacităţilor ORATE;

Or. pl
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Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 39
Punctul 2

2. regretă totuşi lipsa de informaţii încrucişate şi comparabile provenind de la diferite 
nivele NUTS, în special la nivel microregional, care ar permite o mai bună evaluare a 
durabilităţii creşterii şi a convergenţei,  solicită, în acest sens, furnizarea unui 
instrument statistic îmbunătăţit, care să permită o evaluare mai corectă a gradului de 
coeziune pe teren, iar pentru aceasta consideră că este necesară consolidarea 
capacităţilor ORATE;

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 40
Punctul 2

2. regretă totuşi lipsa de informaţii încrucişate, care ar permite o mai bună evaluare a 
durabilităţii creşterii şi a convergenţei,  solicită, în acest sens, furnizarea unui 
instrument statistic îmbunătăţit, care să permită o evaluare mai corectă a contribuţiei 
măsurilor locale în cadrul politicii de coeziune a UE, iar pentru aceasta consideră că 
este necesară consolidarea capacităţilor ORATE;

Or. fr

Amendament depus de Stavros Arnaoutakis

Amendamentul 41
Punctul 2

2. regretă totuşi lipsa de informaţii încrucişate, care ar permite o mai bună evaluare a 
durabilităţii creşterii şi a convergenţei, solicită, în acest sens, furnizarea unui 
instrument statistic îmbunătăţit, care să permită o evaluare mai corectă a gradului de 
coeziune economică, socială şi teritorială pe teren, iar pentru aceasta consideră că 
este necesară consolidarea capacităţilor ORATE;

Or. el
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Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 42
Punctul 2a (nou)

2a. subliniază faptul că politica regională a Comunităţii reprezintă un instrument 
indispensabil de promovare a coeziunii economice şi sociale, care permite Uniunii 
să întreprindă acţiuni de reducere a disparităţilor regionale, să promoveze o 
convergenţă reală şi să stimuleze creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, 
contribuind, de asemenea, la redistribuirea şi compensarea costurilor pieţei unice şi 
ale monedei unice pentru regiunile mai puţin dezvoltate;

Or. pt

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 43
Punctul 2a (nou)

2a. salută iniţiativa în materie de transparenţă lansată de Comisie, care publice numele 
beneficiarilor Fondurilor Structurale începând cu 2007 şi solicită realizarea, pe 
baza acestor noi date, a unei analize aprofundate a valorii adăugate europene a 
instrumentelor structurale;

Or. de

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 44
Punctul 2b (nou)

2b. solicită o evaluare aprofundată a instrumentelor de sprijin (infrastructură, 
competenţe, mediu, cercetare, promovarea întreprinderilor etc.), avându-se în 
vedere impactul acestora în materie de coeziune şi de creştere economică;

Or. de

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 45
Punctul 2c (nou)

2c. subliniază problemele existente în legătură cu absorbţia Fondurilor Structurale, 
care, în 2007 se afla în proporţie de 75% în cele zece state membre „vechi” şi de 
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57% în cele zece state membre „noi” şi solicită măsuri de îmbunătăţire a absorbţiei 
acestor credite;

Or. de

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 46
Punctul 3

3. salută faptul că statele membre cunoscute anterior ca „ţări de coeziune”, au cunoscut 
un efect de recuperare considerabil şi că rata creşterii în aceste ţări în perioada 2000-
2006 a fost, în unele cazuri, impresionantă;

Or. pt

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 47
Punctul 3a (nou)

3a. constată că o evaluare a rezultatelor politicii de coeziune în noile state membre ar fi 
prematură şi că, prin urmare, eficienţa acestei politici trebuie evaluată în 
continuare pe baza unei analize sistemice; 

Or. cs

Amendament depus de Samuli Pohjamo

Amendamentul 48
Punctul 3a (nou)

3a. subliniază că birocraţia, procedurile lente şi complicate şi formalismul administrativ 
subminează eficienţa politicii regionale şi a politicii de coeziune şi solicită 
continuarea reformelor care urmăresc simplificarea procedurilor şi orientarea mai 
clară a acestora spre rezultate;

Or. fi
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Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 49
Punctul 3a (nou)

3a. subliniază că politica de coeziune a UE a contribuit în mod real, până în prezent, la 
dezvoltarea fostelor state beneficiare ale fondurilor de coeziune (Irlanda, Grecia, 
Portugalia şi Spania), cu toate că anumite regiuni rămân relativ subdezvoltate, iar 
altele se află într-un proces divergent în raport cu procesul european;

Or. pt

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 50
Punctul 3b (nou)

3b. subliniază că politica de coeziune a UE a contribuit în mod real, până în prezent, la 
dezvoltarea fostelor state beneficiare ale fondurilor de coeziune (Irlanda, Grecia, 
Portugalia şi Spania), cu toate că anumite regiuni rămân relativ subdezvoltate, iar 
altele se află într-un proces divergent în raport cu procesul european;

Or. pt

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Amendamentul 51
Punctul 4

4. salută nivelurile ridicate ale ratelor creşterii înregistrate în noile state membre, dar 
constată că convergenţa lor economică nu poate fi realizată decât pe termen mediu sau 
lung şi că este vorba de un proces de durată, având în vedere nivelul foarte scăzut al 
PIB-ului pe cap de locuitor, care serveşte drept punct de plecare în unele din aceste 
ţări;

Or. en

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 52
Punctul 4

4. salută nivelurile ridicate ale ratelor creşterii înregistrate în noile state membre, dar 
constată că convergenţa lor socială şi economică nu poate fi realizată decât pe termen 



AM\701047RO.doc 17/66 PE398.371v02-00

RO

mediu sau lung;

Or. pt

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 53
Punctul 4 a (nou)

4a. observă că efectele creşterii economice nu au caracter durabil în toate domeniile şi 
că în majoritatea cazurilor, impactul pozitiv asupra reducerii şomajului este foarte 
redus;

Or. de

Amendament depus de Nikolaos Vakalis şi Emmanouil Angelakas

Amendamentul 54
Punctul 4a (nou)

4a. salută faptul că Comisia a reafirmat rolul important pe care îl are politica de 
coeziune în consolidarea capacităţii tuturor statelor membre de dezvoltare 
armonioasă şi de creare de noi locuri de muncă viabile, aşa cum a fost dovedit din 
rezultatele foarte pozitive ale politicii de coeziune în multe regiuni cuprinse în 
obiectivul 2;

Or. el

Amendament depus de Nikolaos Vakalis şi Emmanouil Angelakas

Amendamentul 55
Punctul 4b (nou)

4b. îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că un procent însemnat din populaţia 
UE, estimat de Comisie la 75 de milioane de persoane, este ameninţat cu sărăcia; 

Or. el
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Amendament depus de Filiz Hakaeva Hyusmenova

Amendamentul 56
Punctul 5

5. este îngrijorat de faptul că convergenţa dintre ţări poate masca agravarea diferenţelor 
dintre regiuni; consideră adecvată încurajarea cooperării transnaţionale şi 
transfrontaliere pentru depăşirea disparităţilor regionale şi infraregionale, (text 
eliminat) fie că este vorba de ocuparea forţei de muncă, de productivitate, de venituri, 
de nivelurile de educaţie sau de capacitatea de inovare;

Or. bg

Amendament depus de Nikolaos Vakalis şi Emmanouil Angelakas

Amendamentul 57
Punctul 5

5. este îngrijorat de faptul că convergenţa dintre ţări poate masca agravarea diferenţelor 
dintre regiuni şi chiar dintre zonele aceleiaşi regiuni; observă că această creştere a 
disparităţilor regionale şi infraregionale poate fi observată sub mai multe aspecte, fie 
că este vorba de ocuparea forţei de muncă, de productivitate, de venituri, de nivelurile 
de educaţie sau de capacitatea de inovare;

Or. el

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendamentul 58
Punctul 5

5. este îngrijorat de faptul că convergenţa dintre ţări poate masca agravarea diferenţelor 
dintre regiuni şi în interiorul acestora;  observă că această creştere a disparităţilor 
regionale şi infraregionale poate fi observată sub mai multe aspecte, fie că este vorba 
de ocuparea forţei de muncă, de productivitate, de venituri, de nivelurile de educaţie 
sau de capacitatea de inovare;

Or. pl
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Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 59
Punctul 5

5. este îngrijorat de faptul că convergenţa dintre ţări poate masca agravarea diferenţelor 
dintre regiuni;  observă că această creştere a disparităţilor regionale şi locale poate fi 
observată sub mai multe aspecte, fie că este vorba de ocuparea forţei de muncă, de 
productivitate, de venituri, de nivelurile de educaţie sau de capacitatea de inovare;

Or. pl

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 60
Punctul 5a (nou)

5a. subliniază, totuşi, că în ciuda progreselor obţinute în materie de convergenţă în 
ansamblul UE, disparităţile, în termeni absoluţi, rămân importante, la fel ca şi 
diferenţele în gradul de prosperitate dintre diferitele state membre, unele dintre ele 
având tendinţe divergente; 

Or. pt

Amendament depus de Marian Harkin

Amendamentul 61
Punctul 6

6. subliniază, de exemplu, faptul că competitivitatea regiunilor depinde mult de 
productivitatea şi de nivelurile de calificare a forţei de muncă, care variază într-o mai 
mare măsură de la o regiune la alta decât de la un stat membru la altul; constată, de 
asemenea, că factorii instituţionali sunt consideraţi din ce în ce mai des ca 
elemente-cheie ale competitivităţii, printre aceştia numărându-se dotarea cu capital 
social sub forma culturii de întreprindere şi a normelor comune de comportament, 
care încurajează cooperarea şi iniţiativa şi contribuie la eficienţa administraţiei 
publice; 

Or. en
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Amendament depus de Stavros Arnaoutakis

Amendamentul 62
Punctul 6

6. subliniază, de exemplu, faptul că competitivitatea regiunilor depinde mult de 
productivitatea, accesibilitatea pieţelor şi de nivelurile de calificare a forţei de muncă, 
care variază într-o mai mare măsură de la o regiune la alta decât de la un stat membru 
la altul; 

Or. el

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 63
Punctul 6a (nou)

6a. regretă totuşi faptul că datele statistice şi analizele din cuprinsul celui de-al patrulea 
raport au un caracter prea general pentru a putea furniza informaţii detaliate 
asupra rolului pe care îl au diferitele categorii de întreprinderi; solicită Comisiei o 
analiză cuantificată a contribuţiei IMM-urilor, microîntreprinderilor şi 
întreprinderilor meşteşugăreşti la realizarea coeziunii şi la dezvoltarea teritoriilor; 
subliniază necesitatea îmbunătăţirii indicatorilor care permit luarea în considerare 
a rolului acestor întreprinderi;

Or. fr

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 64
Punctul 7

7. constată, în această privinţă, că anumite regiuni dezvoltate şi chiar anumite regiuni 
defavorizate încep să acumuleze probleme multiple şi complexe, cu impact puternic 
la nivel teritorial în ceea ce priveşte potenţialul de dezvoltare, cum ar fi: ratele
scăzute ale creşterii, diminuarea productivităţii şi a ocupării forţei de muncă şi 
îmbătrânirea populaţiei;

Or. en



AM\701047RO.doc 21/66 PE398.371v02-00

RO

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendamentul 65
Punctul 7

7. constată, în această privinţă, că anumite regiuni dezvoltate încep să acumuleze mai 
multe probleme economice: ratele scăzute ale creşterii PIB-ului pe cap de locuitor, 
diminuarea productivităţii şi a ocupării forţei de muncă şi îmbătrânirea populaţiei;

Or. pl

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 66
Punctul 7

7. constată, în această privinţă, că anumite regiuni dezvoltate încep să acumuleze mai 
multe probleme economice: rate scăzute ale creşterii economice, diminuarea 
productivităţii şi a ocupării forţei de muncă şi îmbătrânirea populaţiei;

Or. pl

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Amendamentul 67
Punctul 8

eliminat

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 68
Punctul 8

8. constată că, în vreme ce ratele ridicate ale creşterii au permis anumitor ţări UE să 
înregistreze o ocupare a forţei de muncă totală şi să mărească PIB-ul pe cap de 
locuitor, în alte ţări diferenţele dintre diversele grupuri sociale s-au adâncit şi, prin 
urmare, nu trebuie pierdut din vedere faptul că este necesară integrarea socială a 
segmentelor cele mai vulnerabile ale populaţiei;

Or. cs
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Amendament depus de Bairbre de Brún

Amendamentul 69
Punctul 8

8. constată că, în vreme ce ratele ridicate ale creşterii au permis Irlandei să înregistreze o 
ocupare a forţei de muncă totală şi al doilea PIB pe cap de locuitor din Uniunea 
Europeană, un locuitor din cinci este ameninţat cu sărăcia, iar dezvoltarea regională a 
avut loc într-un mod foarte dezechilibrat, ceea ce ridică un semn de întrebare cu 
privire la durabilitatea dezvoltării şi la calitatea locurilor de muncă;

Or. en

Amendament depus de Filiz Hakaeva Hyusmenova

Amendamentul 70
Punctul 9

9. subliniază că, între UE şi Statele Unite, există o slabă convergenţă în ceea ce priveşte 
nivelul de educaţie şi un gol educativ uriaş, 29% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 25 şi 64 de ani având o diplomă universitară în SUA, în timp ce în UE procentul 
este de doar 16%; constată totuşi că proporţia femeilor care deţin o diplomă de 
învăţământ superior creşte într-un ritm mai rapid decât în cazul bărbaţilor; observă că 
nivelul de educaţie ale minorităţilor naţionale rămâne nesatisfăcător, ceea ce 
limitează oportunităţile acestora pe piaţa muncii şi implică nevoia de a utiliza în 
mod activ instrumentele UE de promovare a învăţării continue;

Or. bg

Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 71
Punctul 9

9. subliniază slaba convergenţă în ceea ce priveşte nivelul de educaţie şi procentul redus 
(16%) de persoane cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani având o diplomă 
universitară în UE; constată totuşi că proporţia femeilor care deţin o diplomă de 
învăţământ superior creşte într-un ritm mai rapid decât în cazul bărbaţilor;

Or. es



AM\701047RO.doc 23/66 PE398.371v02-00

RO

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendamentul 72
Punctul 9

9. subliniază că, între UE şi Statele Unite, există o slabă convergenţă în ceea ce priveşte 
nivelul de educaţie şi un gol educativ uriaş, 29% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 25 şi 64 de ani având o diplomă universitară în SUA, în timp ce în UE procentul 
este de doar 16%; constată totuşi că proporţia femeilor care deţin o diplomă de 
învăţământ superior creşte într-un ritm mai rapid decât cea a bărbaţilor;

Or. pl

Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 73
Punctul 9a (nou)

9a. subliniază importanţa integrării unei perspective a genului, a egalităţii de şanse şi a 
nevoilor speciale ale persoanelor cu handicap şi ale persoanelor în vârstă în politica 
de coeziune şi în toate proiectele finanţate de UE; 

Or. es

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 74
Punctul 10 (nou)

10. atrage atenţia asupra impactului negativ pe care îl are concentrarea  de investiţii şi 
de activităţi economice în capitale naţionale şi regionale asupra altor părţi din 
teritoriu;

Or. pl

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 75
Punctul 10

10. pune accentul pe efectul de polarizare în regiunile capitalelor (text eliminat) care au 
generat în medie 32% din PIB-ul ţării lor, în condiţiile în care ele reprezintă 22% din 
populaţie; constată că această polarizare poate implica mari diferenţe între ratele 
şomajului din centrele urbane;
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Or. pl

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 76
Punctul 11

11. constată că această accelerare a factorului urban creează dezechilibre demografice, 
economice, sociale şi ecologice pe un spaţiu restrâns şi declanşează un efect de 
suburbanizare şi o depopulare a zonelor rurale; invită, prin urmare, Comisia să 
prezinte propuneri concrete de abordare a dezechilibrelor economice, sociale şi 
teritoriale din ce în ce mai mari care decurg din exodul din zonele rurale;

Or. en

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 77
Punctul 11

11. constată că procesul de urbanizare necontrolată poate crea dezechilibre demografice, 
economice, sociale şi ecologice pe un spaţiu restrâns şi poate duce la suburbanizare şi 
o depopulare a zonelor rurale;

Or. pl

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendamentul 78
Punctul 11

11. constată că, atunci când este realizat în direcţie greşită, procesul de urbanizare
creează dezechilibre demografice, economice, sociale şi ecologice pe un spaţiu 
restrâns şi duce la suburbanizare şi o depopulare a zonelor rurale;

Or. pl
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Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 79
Punctul 11

11. constată că această accelerare a factorului urban creează dezechilibre demografice, 
economice, sociale şi ecologice pe un spaţiu restrâns şi declanşează un efect de 
suburbanizare şi o depopulare a zonelor rurale aflate la mare distanţă de oraşe;

Or. fr

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 80
Punctul 11

11. constată că această accelerare a factorului urban creează dezechilibre demografice, 
economice, inegalităţi în materie de securitate şi transport, sociale şi ecologice pe un 
spaţiu restrâns şi declanşează un efect de suburbanizare şi o depopulare a zonelor rurale;

Or. cs

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 81
Punctul 12

12. atrage atenţia asupra disparităţilor apărute între regiunile de imigraţie şi cele de 
emigraţie şi subliniază faptul că regiunile de emigraţie se confruntă cu probleme 
considerabile de adaptare şi că posibilităţile de dezvoltare se vor reduce, în cazul în 
care nu sunt sprijinite în eforturile de a inversa această tendinţă; nu consideră 
accesibilitatea şi legătura între centre şi periferie ca unice soluţii posibile, văzând mai 
degrabă o soluţie în consolidarea potenţialului regional, a atractivităţii şi a 
dezvoltării durabile a acestor regiuni;

Or. de

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 82
Punctul 12

12. atrage atenţia asupra disparităţilor regionale în ceea ce priveşte accesibilitatea şi 
legătura între centre şi periferie, rezultatul lipsei de investiţii în transporturi şi de 
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diversificare a mijloacelor de asigurare a legăturilor, fapt care afectează în mod 
special regiunile ultraperiferice care, din cauza distanţei la care se află de 
continentul european şi a dimensiunilor lor reduse, sunt confruntate cu obstacole 
importante în ceea ce priveşte accesibilitatea;

Or. pt

Amendament depus de Nikolaos Vakalis şi Emmanouil Angelakas

Amendamentul 83
Punctul 12

12. atrage atenţia asupra disparităţilor regionale în ceea ce priveşte accesibilitatea şi 
legătura între centre şi periferie, în special a regiunilor muntoase şi insulare greu 
accesibile, rezultatul deficienţelor din domeniul transporturilor şi al diversificării
mijloacelor de asigurare a legăturilor;

Or. el

Amendament depus de Stavros Arnaoutakis

Amendamentul 84
Punctul 12

12. atrage atenţia asupra disparităţilor regionale în ceea ce priveşte accesibilitatea şi legătura 
între centre şi periferie, rezultatul caracteristicilor geografice, dezavantajelor şi a lipsei 
de investiţii în transporturi şi de diversificare a mijloacelor de asigurare a legăturilor;

Or. el

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 85
Punctul 12

12. (Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl



AM\701047RO.doc 27/66 PE398.371v02-00

RO

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 86
Punctul 12

12. atrage atenţia asupra disparităţilor regionale în ceea ce priveşte accesibilitatea şi 
legătura între centre şi periferie, rezultatul lipsei de investiţii în transporturi şi 
infrastructură, şi de diversificare a mijloacelor de asigurare a legăturilor;

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 87
Punctul 12

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendament depus de Nikolaos Vakalis, Emmanouil Angelakas

Amendamentul 88
Punctul 12a (nou)

12a. se declară deosebit de surprins de afirmaţia Comisiei din cadrul raportului, conform 
căreia „insularitatea nu pare să constituie în sine un obstacol major în calea 
dezvoltării” şi ia act de extrema dezamăgire a populaţiei din regiunile insulare în 
legătură cu respectiva afirmaţie, în contextul în care aceasta se confruntă zilnic cu 
efectele negative şi dificultăţile presupuse de insularitate;

Or. en

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 89
Punctul 13 (nou)

13. invită regiunile să îşi modernizeze şi să îşi diversifice structura economică în 
direcţia unor sectoare cu o valoare adăugată sporită, creând condiţii pentru ca 
întreprinderile, în special cele mici şi mijlocii, să adopte şi să adapteze produsele şi 
procesele inovatoare; în plus, subliniază rolul de sprijin pe care îl joacă în acest 
sens instrumentele financiare inovatoare JEREMIE şi JESSICA;
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Or. en

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 90
Punctul 13 (nou)

13. reaminteşte că obiectivul principal al politicii de coeziune este convergenţa şi că, 
prin urmare, toate regiunile din cuprinsul Uniunii ar trebui să se bucure de aceleaşi 
oportunităţi de dezvoltare, în ciuda potenţialului diferit de dezvoltare; ia act, în acest 
sens, că accentul politicii de coeziune trebuie să cadă, în continuare, pe regiunile 
mai puţin dezvoltate;

Or. en

Amendament depus de Riitta Myller

Amendamentul 91
Punctul 13

13. subliniază diferenţele enorme între creditele investite în cercetare şi dezvoltare şi 
constată că există puternice disparităţi regionale în materie de inovare, evaluate în 
cadrul celui de-al patrulea raport cu ajutorul unui indicator util de performanţă 
regională în materie de inovare; subliniază că politicile de coeziune şi de cercetare 
ale UE trebuie coordonate, astfel încât să se sporească baza de cunoştinţe şi 
capacitatea de inovare la nivel regional;

Or. fi

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 92
Punctul 13

13. subliniază diferenţele enorme dintre ţări în termeni de credite investite în cercetare şi 
dezvoltare şi constată că există puternice disparităţi regionale în materie de inovare, 
evaluate în cadrul celui de-al patrulea raport cu ajutorul unui indicator util de 
performanţă regională în materie de inovare;

Or. pl
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Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 93
Punctul 13a (nou)

13a. este preocupat de faptul că ajutorul acordat de UE anumitor regiuni nu este 
suficient de ridicat pentru a reduce efectele nefavorabile ale pieţei unice, UEM şi 
liberalizării comerţului mondial;

Or. pt

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 94
Punctul 13b (nou)

13b. invită Comisia să realizeze o analiză detaliată ale efectelor asupra politicilor de 
coeziune şi convergenţă ale Pactului de stabilitate şi creştere, monedei euro şi 
liberalizării pieţei interne şi a celei internaţionale;

Or. pt

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 95
Punctul 14

14. împărtăşeşte opinia Comisiei conform căreia politica de coeziune are un efect de 
pârghie asupra Strategiei de la Lisabona, prin orientarea investiţiilor publice către 
proiecte care favorizează crearea unui mediu economic mai dinamic, generator de 
creştere şi propice inovării, bazat pe sinergia creată de o armonizare mai eficientă a 
politicilor şi a programelor;

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy, Samuli Pohjamo

Amendamentul 96
Punctul 14a (nou)

14 a. regretă că potenţialul de inovare al întreprinderilor mici şi al microîntreprinderilor, 
precum şi al cooperativelor meşteşugăreşti nu a fost luat în considerare în mod 
corespunzător în aplicarea politicii de coeziune, în ciuda orientării creditelor; 
solicită, prin urmare, aplicarea unei politici active pentru sprijinirea tuturor 
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formelor de inovare în aceste întreprinderi şi invită totodată Comisia să creeze 
posibilităţi de cooperare reciprocă între întreprinderi, sectorul public, şcoli şi 
universităţi, pentru crearea unor grupuri regionale de inovare, în spiritul Strategiei 
de la Lisabona;

Or. en

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 97
Punctul 14a (nou)

14 a salută angajamentul clar al Comisiei de garantare a egalităţii de şanse prin 
intermediul politicii sale regionale, după cum se afirmă în cel de-al patrulea Raport 
de coeziune; aşteaptă din partea Comisiei să nu intre în contradicţie cu acest 
obiectiv în evaluarea sa privind contribuţia regiunilor la realizarea obiectivelor 
agendei de la Lisabona; 

Or. en

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 98
Punctul 14a (nou)

14a. subliniază că efectul de pârghie al sprijinului structural poate fi sporit prin 
utilizarea finanţărilor prin împrumut, co-finanţărilor private şi a unor cote 
naţionale de participare mai ridicate;

Or. de

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 99
Punctul 14a (nou)

14a. solicită, în condiţiile insuficienţei fondurilor publice pentru dezvoltare, introducerea 
rapidă de reglementări şi norme clare pentru impunerea unor modele de 
parteneriate public-privat care să permită regiunilor să utilizeze capital privat în 
scopuri publice;

Or. pl
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Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 100
Punctul 14a (nou)

14a subliniază că politicile axate în mod exclusiv pe competitivitate vor accentua, în 
continuare, disparităţile regionale şi sociale, în special în regiunile de convergenţă;

Or. en

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 101
Punctul 15

15. observă că, în perioada 2007-2013, sistemul de orientare a creditelor va direcţiona 
64% din resursele din cadrul obiectivului 1 (Convergenţă) şi 80% din cele 
corespunzătoare obiectivului 2 (Competitivitate regională şi ocuparea forţei de 
muncă) către acoperirea cheltuielilor de inovare, cu alte cuvinte cu 55 de miliarde de 
euro mai mult faţă de perioada precedentă;

Or. pl

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 102
Punctul 16

16. solicită extinderea Strategiei de la Lisabona pentru a include dimensiunea teritorială, ceea 
ce ar permite luarea în considerare a caracteristicilor proprii regiunilor, încurajând în 
acelaşi timp sinergiile transeuropene şi crearea de grupuri de activităţi inovatoare;
recomandă o abordare integrată pentru realizarea celor trei obiective ale coeziunii 
politice: convergenţa, concurenţa şi cooperarea interregională;

Or. en

Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 103
Punctul 16

16 solicită extinderea Strategiei de la Lisabona pentru a include dimensiunea teritorială, 
ceea ce ar permite luarea în considerare a caracteristicilor proprii teritoriilor şi ar 
încuraja sinergiile şi cooperările transeuropene, cu un sprijin special acordat 
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diferitelor forme şi tipuri (text eliminat) de activităţi inovatoare, cum ar fi crearea de 
grupuri;

Or. fr

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendamentul 104
Punctul 16

16. solicită extinderea Strategiei de la Lisabona pentru a include dimensiunea teritorială, 
ceea ce ar permite luarea în considerare a caracteristicilor proprii regiunilor, 
încurajând în acelaşi timp sinergiile transeuropene şi lansarea de (text eliminat)
activităţi inovatoare plurivalente;

Or. pl

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 105
Punctul 16

16. (Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 106
Punctul 16a (nou)

16a salută acordul dintre statele membre cu privire la prezentarea, la sfârşitul anilor 
2009 şi 2012, a unor rapoarte cuprinzând informaţii referitoare la contribuţia 
programelor cofinanţate din Fonduri la punerea în aplicare a obiectivelor politicii 
de coeziune, astfel cum se prevede în tratat şi sunt precizate în detaliu în cadrul 
orientărilor strategice comunitare, care reflectă priorităţile stabilite în Strategia de 
la Lisabona reînnoită şi precizate în cadrul priorităţilor fixate de cadrele de 
referinţă strategice naţionale; de asemenea, aşteaptă publicarea, în 2008, de către 
Comisie, a celui de-al cincilea raport privind progresele înregistrate în materie de 
coeziune, care va pune accentul pe relaţia dintre politica de coeziune şi priorităţile 
de creştere şi ocupare a forţei de muncă pentru toate regiunile, definite de Strategia 
de la Lisabona;

Or. en
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Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 107
Punctul 16a (nou)

16a. subliniază că politica de coeziune nu trebuie considerată un instrument financiar al 
„Strategiei de la Lisabona”, fără riscul de a pune în discuţie obiectivele acestei 
politici;

Or. pt

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 108
Punctul 16b (nou)

16b. consideră că subordonarea politicii de coeziune priorităţilor „Strategiei de la 
Lisabona” ar putea avea consecinţe negative pentru coeziunea economică şi socială, 
privilegiind în mod abuziv competitivitatea, dereglementarea, adaptabilitatea şi 
spiritul antreprenorial, în detrimentul coeziunii şi al convergenţei;

Or. pt

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 109
Punctul 16c (nou)

16c. lansează un avertisment cu privire la faptul că, chiar dacă creditele alocate 
coeziunii trebuie utilizate pentru realizarea unei dezvoltări susţinute (economică, 
socială, de mediu şi teritorială), competitivitatea nu ar trebui să se substituie 
convergenţei în statele membre şi regiunile a căror dezvoltare a rămas în urmă;

Or. pt

Amendament depus de Marian Harkin

Amendamentul 110
Punctul 17 (nou)

17. solicită o strategie pe termen lung, în cadrul căreia să se abordeze simultan 
numeroasele aspecte legate de problema lipsei de competitivitate şi prin care să se 
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tindă către consolidarea capitalului social al unei regiuni date − cultura de 
întreprindere, structura administrativă şi relaţiile instituţionale, în paralele cu 
infrastructurile sale fizice, cu competenţele forţei sale de muncă şi cu baza sa de 
produse;

Or. en

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 111
Punctul 17a (nou)

17. subliniază, în acelaşi timp, că rolul politicii de coeziune nu se poate limita doar la 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei de la Lisabona; consideră că obţinerea unei 
coeziuni teritoriale prin dezvoltarea unor activităţi care ţin de obiectivul de 
convergenţă constituie o condiţie prealabilă pentru garantarea competitivităţii pe 
termen lung a regiunilor; consideră, prin urmare, că obiectivul 1 (Convergenţa) şi 
obiectivul 2 (Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă) ar trebui 
considerate ca fiind chemate să rămână complementare pe viitor;

Or. pl

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 112
Punctul 17a (nou)

17a. consideră că, pentru a garanta că finanţările publice acordate în cadrul Fondurilor 
Structurale nu încurajează relocalizarea întreprinderilor în interiorul UE, acestea 
vor trebui să facă obiectul unor contracte pe termen lung cu întreprinderile, care să 
prevadă localizarea, durata şi ocuparea forţei de muncă; 

Or. pt

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Amendamentul 113
Subtitlul dintre punctul 17 şi punctul 18

Coeziunea economică, socială şi teritorială: pentru o abordare integrată

Or. en
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Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 114
Subtitlul dintre punctul 17 şi punctul 18

Coeziunea (text eliminat): pentru o abordare integrată

Or. de

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 115
Subtitlul dintre punctul 17 şi punctul 18

Coeziunea politică: pentru o abordare integrată

Or. de

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 116
Punctul 18

18. reaminteşte că, o dată cu intrarea în vigoare a Tratatelor de reformă de la Lisabona, 
politica de coeziune cuprinde cele trei obiective de coeziune economică, socială şi
teritorială, ce depăşesc obiectivele Strategiei de la Lisabona, şi că aceasta ar trebui să 
joace în continuare un rol important în depăşirea întârzierilor în dezvoltare şi 
consolidarea, pe viitor, a competitivităţii şi ocupării forţei de muncă într-o Uniune 
Europeană extinsă, şi reaminteşte că viitoarea politică de coeziune va trebui ghidată 
şi mai mult de aplicarea coerentă a principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii;

Or. de

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 117
Punctul 18 (nou) 

18. reaminteşte că, o dată cu intrarea în vigoare a Tratatelor de reformă de la Lisabona,
politica de coeziune cuprinde cele trei obiective de coeziune economică, socială şi
teritorială, ce depăşesc obiectivele Strategiei de la Lisabona, şi că aceasta ar trebui să 
joace în continuare un rol important în depăşirea întârzierilor în dezvoltare şi 
consolidarea, pe viitor, a competitivităţii şi ocupării forţei de muncă într-o Uniune 
Europeană extinsă; reaminteşte că viitoarea politică de coeziune va trebui ghidată şi 
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mai mult de aplicarea coerentă a principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii;

Or. de

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 118
Punctul 18

18. reaminteşte că, deşi politica de coeziune este parte integrantă a strategiei europene 
pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă, aceasta are un obiectiv propriu (text 
eliminat), ce depăşeşte obiectivele Strategiei de la Lisabona, şi (text eliminat)
orientarea creditelor;

Or. en

Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 119
Punctul 18

18. reaminteşte că politica de coeziune are un obiectiv propriu de coeziune teritorială, ce 
depăşeşte obiectivele Strategiei de la Lisabona, şi nu poate privilegia regiunile deja 
dinamice, ceea ce s-ar întâmpla în cazul realizării unei orientări stricte a creditelor;

Or. es

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 120
Punctul 18

18. subliniază, prin urmare, că politica de coeziune (text eliminat) nu poate privilegia 
regiunile deja dinamice, aşa cum s-ar întâmpla în cazul unei orientări stricte a 
creditelor;

Or. pl



AM\701047RO.doc 37/66 PE398.371v02-00

RO

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Amendamentul 121
Punctul 18

18. reaminteşte că politica de coeziune are un obiectiv propriu de coeziune economică, 
socială şi teritorială, ce depăşeşte obiectivele Strategiei de la Lisabona, şi nu poate 
privilegia regiunile deja dinamice, aşa cum s-ar întâmpla în cazul unei orientări stricte 
a creditelor;

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 122
Punctul 19

19. subliniază, în acest sens, importanţa parteneriatului şi a punerii în aplicare a unei 
adevărate guvernări la mai multe niveluri, care să implice fiecare eşalon local, 
regional, naţional şi comunitar în stabilirea şi punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare regională, evitând ca priorităţile de acţiune definite la nivel european să 
nu îşi vadă redusă sfera de aplicare la punerea lor în aplicare pe plan naţional, 
regional sau local (abordare „de jos în sus”); invită, în acest sens, Comisia să pună 
la dispoziţia actorilor în cauză mijloacele concrete - în special metodologice -
necesare pentru dezvoltarea în comun a unei serii de acţiuni coerente;

Or. fr

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 123
Punctul 19

19. subliniază, în acest sens, importanţa parteneriatului şi a punerii în aplicare a unei 
adevărate guvernări la mai multe niveluri, care să implice fiecare eşalon local, naţional 
şi comunitar în stabilirea şi punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare regională 
(abordare „de jos în sus”), şi consideră că, în spiritul unui parteneriat veritabil şi 
echitabil între Comisie şi regiuni, punerea în aplicare a politicii de coeziune ar 
trebui să fie marcată, pe viitor, de o mai mare responsabilitate regională şi de marje 
de manevră regionale mai importante;

Or. de
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Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 124
Punctul 19

19. subliniază, în acest sens, importanţa parteneriatului şi a punerii în aplicare a unei 
adevărate guvernări la mai multe niveluri, care să implice fiecare eşalon local, naţional 
şi comunitar în stabilirea şi punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare regională 
(abordare „de jos în sus”); 

Or. de

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 125
Punctul 19

19. subliniază, în acest sens, importanţa schimbului de experienţe şi de bune practici, a 
întăririi capacităţilor administrative, a dezvoltării unui veritabil parteneriat între 
toate nivelurile şi a punerii în aplicare a unei adevărate guvernări la mai multe 
niveluri, care să implice fiecare eşalon local, naţional şi comunitar în stabilirea şi 
punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare regională (abordare „de jos în sus”);

Or. en

Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 126
Punctul 19

19. subliniază, în acest sens, importanţa parteneriatului şi a punerii în aplicare a unei 
adevărate guvernări la mai multe niveluri, care să implice fiecare eşalon local, naţional 
şi comunitar în stabilirea şi punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare regională 
(abordare „de jos în sus”), precum şi a consultării cu partenerii sociali;

Or. pl

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 127
Punctul 19

19. subliniază, în acest sens, importanţa parteneriatului şi a punerii în aplicare a unei 
adevărate guvernări la mai multe niveluri, care să implice fiecare eşalon local, 
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regional, naţional şi comunitar în stabilirea şi punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare regională (abordare „de jos în sus”);

Or. en

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 128
Punctul 19

19. subliniază, în acest sens, importanţa parteneriatului şi a punerii în aplicare a unei 
adevărate guvernări la mai multe niveluri, care să implice fiecare eşalon local, 
regional, naţional şi comunitar în stabilirea şi punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare regională (abordare „de jos în sus”);

Or. pl

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 129
Punctul 19a (nou)

19a. subliniază, de asemenea, necesitatea de a institui, la nivel european, naţional şi 
local, parteneriate eficiente cu toţi partenerii economici şi sociali, pentru 
conceperea şi punerea în aplicare a politicii de coeziune, în scopul identificării 
adevăratelor nevoi ale acestora, al definirii unor obiective teritoriale adaptate şi al 
dezvoltării unor sinergii între toate politicile publice care contribuie la dezvoltarea 
teritoriilor; solicită adaptarea Fondurilor Structurale, în vederea consolidării 
capacităţii partenerilor economici şi sociali de a-şi îndeplini în mod eficace rolul;

Or. fr

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 130
Punctul 20

20. propune să se acorde prioritate politicilor care servesc unei reale dezvoltări 
policentrice a teritoriilor, astfel încât presiunile exercitate asupra oraşelor capitale să 
scadă şi să fie favorizată apariţia unor poli secundari; afirmă că nu trebuie să se 
neglijeze, în acest sens, sprijinul acordat zonelor rurale şi rolul important al 
oraşelor mici şi mijlocii în spaţiul rural;

Or. de
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Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 131
Punctul 20

20. propune să se creeze un mecanism eficient de control regulat al distribuţiei 
investiţiilor şi să se acorde prioritate politicilor care servesc unei reale dezvoltări 
policentrice a teritoriilor, astfel încât presiunile exercitate asupra oraşelor capitale ale 
statelor şi regiunilor să scadă şi să fie favorizată apariţia unor poli secundari;

Or. pl

Amendament depus de Nikolaos Vakalis şi Emmanouil Angelakas

Amendamentul 132
Punctul 20a (nou)

20a. solicită, de asemenea, luarea unor măsuri concrete în vederea reducerii 
disparităţilor dintre regiunile uşor accesibile şi cele dezavantajate geografic, cum ar 
fi regiunile muntoase, insulele şi regiunile frontaliere, recunoscând poziţia lor 
dezavantajoasă şi adoptând o serie de măsuri speciale de sprijinire a acestora, după 
modelul acţiunilor în favoarea regiunilor ultraperiferice ale UE;

Or. el

Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 133
Punctul 20a (nou)

20a. recomandă luarea în considerare, într-o mai mare măsură, a rolului major jucat de 
activitatea agricolă în coeziunea economică, socială şi teritorială a UE;

Or. fr

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 134
Punctul 21

21. are în vedere o mai bună corelare a problematicelor urbane şi rurale, însă consideră că 
trebuie să se ţină seama, în continuare, de specificităţile diferitelor regiuni;
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consideră, în acest sens, că o modulare obligatorie sporită va duce la îmbunătăţirea 
nivelului de finanţare a dezvoltării rurale, dar că, pe de altă parte, trebuie 
soluţionate dezechilibrele istorice din acest domeniu;

Or. en

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 135
Punctul 21

21. are în vedere o mai bună corelare a problematicelor urbane şi rurale; în acest sens, 
ridică problema oportunităţii unei abordări separate a coeziunii şi a dezvoltării rurale, 
prin intermediul FEADER; se declară preocupat de utilizarea mecanismelor de 
modulare obligatorie, în măsura în care acestea nu vor fi suficiente pentru 
rezolvarea tuturor problemelor de dezvoltare rurală şi în care ar putea afecta 
negativ ţările cele mai sărace;

Or. en

Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 136
Punctul 21

21. are în vedere o mai bună corelare a problematicelor urbane şi rurale; în acest sens, 
ridică problema oportunităţii unei abordări separate a coeziunii şi a dezvoltării rurale, 
prin intermediul FEADER; solicită realizarea unui studiu exhaustiv referitor la 
avantajele şi inconvenientele legate de suplimentarea fondurilor destinate dezvoltării 
rurale (text eliminat) prin intermediul mecanismelor de modulare facultativă;

Or. es

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 137
Punctul 21

21. are în vedere o mai bună corelare a problematicelor urbane şi rurale; subliniază că 
dezvoltarea zonelor rurale ar trebui să fie coordonată cu activităţile politicii
regionale; în acest sens, ridică problema oportunităţii unei abordări separate a 
coeziunii şi a dezvoltării rurale, prin intermediul FEADER; salută, pe de altă parte, 
faptul că fondurile destinate dezvoltării rurale pot fi suplimentate prin intermediul 
modulării facultative;
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Or. pl

Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 138
Punctul 21

21. are în vedere o mai bună corelare a problematicelor urbane şi rurale şi o articulare 
adecvată şi coerentă a politicii urbane cu caracteristicile mediului rural 
înconjurător (rurban, periurban şi rural izolat); în acest sens, ridică problema 
oportunităţii unei abordări separate a coeziunii şi a dezvoltării rurale, prin intermediul 
FEADER; salută, pe de altă parte, faptul că fondurile destinate dezvoltării rurale pot fi 
suplimentate prin intermediul mecanismelor de modulare obligatorie;

Or. fr

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 139
Punctul 21

21. are în vedere o mai bună corelare a problematicelor urbane şi rurale; în acest sens, 
ridică problema oportunităţii unei abordări separate a coeziunii şi a dezvoltării rurale, 
prin intermediul FEADER; salută, pe de altă parte, faptul că fondurile destinate 
dezvoltării rurale pot fi suplimentate prin intermediul modulării facultative; îşi 
exprimă extrema dezamăgire în legătură cu faptul că bugetul FEADER a fost redus 
cu 20 de miliarde de euro în raport cu propunerile Comisiei;

Or. en

Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 140
Punctul 21a (nou)

21a. salută noua importanţă dată zonelor rurale şi regiunilor dezavantajate în Tratatul 
de la Lisabona; constată totuşi că FEADER nu este întotdeauna accesibil tuturor 
actorilor implicaţi în dezvoltarea rurală; consideră că ar trebui instituită o politică 
specifică independentă pentru zonele rurale, care să se adreseze tuturor actorilor 
economici şi sociali în cauză şi să favorizeze menţinerea şi dezvoltarea acestora, 
precum şi serviciile de interes general;

Or. fr
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Amendament depus de Filiz Hakaeva Hyusmenova

Amendamentul 141
Punctul 21a (nou)

21a subliniază că, în ceea ce priveşte coeziunea teritorială şi relaţiile dintre zonele 
urbane şi zonele rurale, politica regională ar putea furniza o serie de stimulente mai 
bine orientate, pentru promovarea diferitelor modele de parteneriate public-privat 
durabile, îndeosebi în zonele de contact dintre regiunile rurale şi regiunile urbane; 
consideră că, ţinând seama de faptul că trebuie consolidată complementaritatea 
dintre diversele Fonduri Structurale şi instrumentele de dezvoltare rurală, această 
evoluţie ar trebui să fie parte integrantă dintr-o politică de coeziune coerentă, care 
ar plasa în centrul ei diversificarea economică şi calitatea vieţii;

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 142
Punctul 21a (nou)

21a. recomandă Comisiei să asigure o vigilenţă sporită asupra condiţiilor de punere în 
aplicare a instrumentelor comunitare, pentru a evita orice risc de excludere a 
actorilor implicaţi în dezvoltarea şi coeziunea teritoriilor, în cadrul politicilor 
existente sau în curs de dezvoltare, cum ar fi politica urbană;

Or. fr

Amendament depus de Margie Sudre

Amendamentul 143
Punctul 21a (nou)

21a. îşi reafirmă ataşamentul faţă de luarea în considerare a handicapurilor specifice ale 
regiunilor ultraperiferice; notează cu interes lansarea, de către Comisie, a unei 
ample dezbateri parteneriale pe tema viitorului strategiei Uniunii cu privire la 
regiunile ultraperiferice, şi îşi anunţă contribuţia la acest proces;

Or. fr
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Amendament depus de Grażyna Staniszewska

Amendamentul 144
Punctul 21a (nou)

21a. solicită o intensificare a activităţilor permanente de schimb de informaţii între 
regiuni, spre exemplu prin crearea unui portal internet special în toate limbile 
Uniunii Europene;

Or. pl

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 145
Punctul 22 (nou)

22. consideră că valoarea adăugată a politicii europene de coeziune este scoasă în 
evidenţă prin promovarea creşterii şi a ocupării forţei de muncă în regiunile a căror 
dezvoltare a rămas în urmă, consolidarea competitivităţii regionale şi a ocupării 
forţei de muncă, precum şi a cooperării teritoriale, fără a neglija numeroasele 
aspecte ale participării actorilor regionali pe teren sau cooperarea transeuropeană 
dintre aceştia;

Or. de

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 146
Punctul 22

eliminat

Or. de

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 147
Punctul 22

22. lansează un avertisment cu privire la pericolul sectorizării politicilor şi încurajează 
dezvoltarea unei abordări integrate, prin care să se identifice posibilele sinergii dintre 
politicile sectoriale, precum transportul, agricultura, mediul şi energia, pe de o parte, 
şi aceste politici şi politica de coeziune, pe de altă parte;
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Or. fr

Amendament depus de Stavros Arnaoutakis

Amendamentul 148
Punctul 22

22. lansează un avertisment cu privire la pericolul sectorizării politicilor şi încurajează 
dezvoltarea unei abordări integrate, prin care să se identifice posibilele sinergii dintre 
domeniile majore, precum transportul, agricultura, mediul, energia, cercetarea şi 
tehnologia etc.;

Or. el

Amendament depus de Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Amendamentul 149
Punctul 22

22. lansează un avertisment cu privire la pericolul sectorizării politicilor şi încurajează 
dezvoltarea unei abordări integrate, prin care să se identifice posibilele sinergii dintre 
domeniile majore, precum transportul, agricultura, mediul, energia şi aprovizionarea 
cu apă potabilă;

Or. pl

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 150
Punctul 22

22. lansează un avertisment cu privire la pericolul sectorizării politicilor şi încurajează 
dezvoltarea unei abordări integrate, prin care să se identifice posibilele sinergii dintre 
domeniile majore, precum transportul, agricultura şi dezvoltarea rurală, mediul şi 
energia;

Or. en
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Amendament depus de Grażyna Staniszewska, Samuli Pohjamo

Amendamentul 151
Punctul 22a (nou)

22a. aşteaptă ca, în cadrul dezbaterii pe tema politicii de coeziune după 2013, să se 
rezerve o importanţă deosebită regiunilor situate de-a lungul frontierelor externe ale 
Uniunii, aşa cum este cazul, în prezent, pentru regiunile periferice; consideră că 
acest statut special va contribui la asigurarea stabilităţii şi prosperităţii în afara 
graniţelor, ceea ce nu va avea ca efect doar garantarea dezvoltării regiunilor 
frontaliere ale UE, ci şi favorizarea convergenţei şi competitivităţii UE în ansamblul 
său;

Or. pl

Amendament depus de Alfonso Andria

Amendamentul 152
Punctul 22a (nou)

22a. subliniază că, pentru combaterea fenomenelor de „segregare spaţială” şi de 
excludere socială, având ca obiectiv o creştere durabilă şi echilibrată, trebuie 
asigurată contribuţia unei politici corecte în domeniul locuinţei, care să se înscrie 
într-o strategie mai largă de dezvoltare teritorială, de planificare urbană şi de 
gestionare a serviciilor publice locale;

Or. it

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Amendamentul 153
Punctul 22a (nou)

22a. subliniază că este important ca educaţia şi coeziunea socială să se bazeze pe 
respectarea egalităţii în faţa legii şi a egalităţii şanselor în toate etapele punerii în 
aplicare a proiectelor realizate în cadrul politicii de coeziune;

Or. pl
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Amendament depus de Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Amendamentul 154
Punctul 22a (nou)

22a reaminteşte că regiunile confruntate cu provocări geografice, de tipul insulelor, al 
regiunilor muntoase şi al regiunilor slab populate din nord, au nevoie de măsuri de 
sprijin speciale şi permanente;

Or. en

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 155
Punctul 23

23. solicită îndeplinirea obiectivelor Agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig prin 
adoptarea unui program de acţiune şi de punere în aplicarea efectivă, astfel încât 
dimensiunea teritorială să fie mai bine integrată în toate politicile publice, comunitare 
şi naţionale; consideră că trebuie elaboraţi o serie de indicatori adecvaţi, în scopul 
definirii conţinutului coeziunii teritoriale, având în vedere preconizata extindere a 
coeziunii economice şi sociale, astfel încât să includă o componentă teritorială, în 
cadrul Tratatului de reformă; consideră că, în acest sens, factori pur geografici, 
lipsiţi de o dimensiune socio-economică, nu par a fi suficienţi;de

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 156
Punctul 23

23. solicită îndeplinirea obiectivelor Agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig prin 
adoptarea unui program de acţiune şi de punere în aplicarea efectivă, astfel încât 
dimensiunea teritorială să fie mai bine integrată în toate politicile publice, comunitare 
şi naţionale; consideră că trebuie elaboraţi o serie de indicatori adecvaţi, în scopul 
definirii conţinutului coeziunii teritoriale, având în vedere preconizata extindere a 
coeziunii economice şi sociale, astfel încât să includă o componentă teritorială, în 
cadrul Tratatului de reformă;

Or. de
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Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 157
Punctul 23

23. salută, în acest sens, adoptarea unui program de acţiune pentru punerea în aplicare 
a Agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig pentru a garanta că dimensiunea 
teritorială este mai bine integrată în toate politicile publice, comunitare, naţionale şi 
locale, şi aşteaptă manifestările concrete ale acestora;

Or. fr

Amendament depus de Elspeth Attwooll

Amendamentul 158
Punctul 23a (nou)

23a consideră că măsurile de acest tip trebuie să se soldeze cu soluţionarea disparităţilor 
intra şi interregionale;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 159
Punctul 25

25. este conştient că între Parlamentul European, reprezentat de Comisia sa pentru dezvoltare 
regională, şi Comitetul Regiunilor este importantă o cooperare susţinută pe tema 
viitorului politicii regionale;

Or. cs

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Amendamentul 160
Subtitlul dintre punctul 25 şi punctul 26

Noile provocări pentru politica de coeziune şi bugetul Uniunii Europene

Or. en
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Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 161
Subtitlul dintre punctul 25 şi punctul 26

Noile provocări (text eliminat) şi bugetul Uniunii Europene

Or. de

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 162
Punctul 26

26. consideră că Uniunea Europeană se va confrunta, în viitor, cu noi provocări cu un 
puternic impact teritorial, precum politica de extindere şi politica de vecinătate,
îmbătrânirea demografică, concentraţia urbană, migraţia, care sunt problematice mai 
ales pentru regiunile rurale şi periferice, chestiunile energetice şi climatice şi 
adaptarea la mutaţiile legate de mondializare;

Or. de

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 163
Punctul 26

26. subliniază importanţa proiectelor pilot referitoare la adaptarea regiunilor la noile
provocări cu un puternic impact teritorial, precum îmbătrânirea demografică, 
concentraţia urbană, migraţia, chestiunile energetice şi climatice şi adaptarea la 
mutaţiile legate de mondializare;

Or. en

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 164
Punctul 26

26. consideră că Uniunea Europeană se va confrunta, în viitor, cu noi provocări cu un 
puternic impact teritorial, precum îmbătrânirea demografică, concentraţia urbană, 
migraţia, chestiunile energetice şi climatice şi adaptarea la mutaţiile legate de 
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mondializare; consideră că aceste noi provocări cresc riscul apariţiei altor obstacole 
în calea dezvoltării în regiuni;

Or. de

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 165
Punctul 26

26. consideră că Uniunea Europeană se va confrunta, în viitor, cu noi provocări cu un 
puternic impact social, economic şi teritorial, precum îmbătrânirea demografică, 
concentraţia urbană, migraţia, chestiunile energetice şi climatice şi adaptarea la 
mutaţiile legate de mondializare;

Or. de

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 166
Punctul 26

26. consideră că Uniunea Europeană se va confrunta, în viitor, cu noi provocări cu un 
puternic impact social, economic şi teritorial, precum îmbătrânirea demografică, 
concentraţia urbană, migraţia, chestiunile energetice şi climatice şi adaptarea la 
mutaţiile legate de mondializare;

Or. de

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 167
Punctul 26a (nou)

26a. solicită analizarea, în mod regulat, a costurilor şi consecinţelor în materie de 
politică structurală ale extinderilor iminente înaintea începerii negocierilor de 
aderare, precum şi o participare mai susţinută a Parlamentului European la politica 
de extindere şi la politica de vecinătate, acesta trebuind să fie în mod obligatoriu 
asociat stabilirii instrumentelor de pre-aderare;

Or. de
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Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 168
Punctul 26a (nou)

26a. subliniază gravitatea problemei cauzate de depopularea a numeroase regiuni din 
UE, ceea ce implică, la fel ca şi îmbătrânirea populaţiei, pierderi de capital uman, 
scurgerea de capital, servicii la preţuri mai mari etc.

Or. es

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 169
Punctul 27

27. consideră că evoluţia demografică poate avea un impact teritorial major, precum 
depopularea anumitor zone, însoţită de o concentraţie urbană, sau, în alte zone, 
dezvoltarea economiei rezidenţiale, fapt care necesită o responsabilitate deosebită la 
nivel naţional de a nu abandona aceste regiuni, ci de a dezvolta strategii inovative 
specifice pentru rezolvarea problemelor acestora, ceea ce presupune un efort 
remarcabil pentru menţinerea serviciilor de interes economic general;

Or. de

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Amendamentul 170
Punctul 27

27. consideră că evoluţia demografică poate avea un impact teritorial major, precum 
depopularea anumitor zone, însoţită de o concentraţie urbană sau îmbătrânirea 
societăţii în care, ca urmare a speranţei de viaţă mai lungi, femeile se află în 
majoritate ceea ce presupune un efort pentru menţinerea serviciilor de interes 
economic general;

Or. pl

Amendament depus de Brigitte Douay

Amendamentul 171
Punctul 27

27. consideră că evoluţia demografică poate avea un impact teritorial major, precum 
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depopularea anumitor zone, însoţită de o concentraţie urbană, sau, în alte zone, 
dezvoltarea economiei rezidenţiale, ceea ce presupune un efort pentru menţinerea 
serviciilor de interes economic general şi garantarea unui standard înalt al 
serviciilor universale;

Or. fr

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 172
Punctul 27

27. consideră că evoluţia demografică poate avea un impact teritorial major, precum 
depopularea anumitor zone, în special în zone rurale defavorizate, însoţită de o 
concentraţie urbană, sau, în alte zone, dezvoltarea economiei rezidenţiale, ceea ce 
presupune un efort pentru menţinerea serviciilor de interes economic general;

Or. en

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 173
Punctul 27

27. (Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 174
Punctul 27

27. consideră că evoluţia demografică poate avea un impact (text eliminat) major, precum 
depopularea anumitor zone, însoţită de o concentraţie urbană, sau, în alte zone, 
dezvoltarea economiei rezidenţiale, ceea ce presupune un efort pentru menţinerea 
serviciilor de interes economic general;

Or. de
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Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 175
Punctul 27

27. consideră că evoluţia demografică poate avea un impact (text eliminat) major, 
precum depopularea anumitor zone, însoţită de o concentraţie urbană, sau, în alte 
zone, dezvoltarea economiei rezidenţiale, ceea ce presupune un efort pentru 
menţinerea serviciilor de interes economic general;

Or. de

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 176
Punctul 27a (nou)

27a. subliniază importanţa serviciilor publice pentru coeziunea economică şi socială şi 
reafirmă faptul că vecinătatea reprezintă un factor esenţial în garantarea 
accesibilităţii şi disponibilităţii acestor servicii pentru întreaga populaţie, în special 
în regiunile defavorizate, periferice şi ultraperiferice; 

Or. pt

Amendament depus de Riitta Myller

Amendamentul 177
Punctul 28

28. constată, pe baza raportului grupului interguvernamental privind schimbările 
climatice (GISC) că schimbările climatice vor avea repercusiuni variabile în diferitele 
regiuni europene; consideră, prin urmare, că evaluările ar trebui făcute în funcţie 
de regiune, pentru a determina adaptările necesare fiecărei regiuni; subliniază 
faptul că actorii regionali şi locali au un rol important în combaterea schimbărilor 
climatice şi în realizarea adaptărilor necesare în acest sens;

Or. fi

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 178
Punctul 28

28. constată că schimbările climatice vor avea repercusiuni variabile la care regiunile 
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trebuie să facă faţă şi care vor necesita răspunsuri diferenţiate de la o regiune la alta 
în Europa; constată că regiunile trebuie să contribuie, de asemenea, la realizarea 
obiectivului de reducere a CO2 în ansamblul Europei şi că, prin urmare acestea 
trebuie, să îşi revizuiască strategiile de dezvoltare, în funcţie de durabilitate, şi 
politicile lor regionale de transport, în funcţie de efectele negative asupra 
climatului;

Or. de

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 179
Punctul 28

28. constată că schimbările climatice vor avea repercusiuni variabile, care vor necesita 
răspunsuri diferenţiate de la o regiune la alta în Europa; consideră că posibilităţile 
deschise politicii de coeziune în acest domeniu sunt limitate şi acestea ar putea 
consta, mai ales, în promovarea acţiunilor de combatere a schimbărilor climatice 
prin sprijinirea de soluţii flexibile şi durabile în ţări şi regiuni;  

Or. de

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 180
Punctul 28

28. constată că schimbările climatice vor avea repercusiuni variabile, care vor necesita 
răspunsuri diferenţiate de la o regiune la alta în Europa; consideră că posibilităţile 
deschise politicii de coeziune în acest domeniu sunt limitate şi acestea ar putea 
consta, mai ales, în promovarea acţiunilor de combatere a schimbărilor climatice 
prin sprijinirea de soluţii flexibile şi durabile în ţări şi regiuni;

Or. de

Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 181
Punctul 28

28. constată că schimbările climatice vor avea repercusiuni variabile, care vor necesita 
răspunsuri diferenţiate de la o regiune la alta în Europa; subliniază, în acest context, 
fenomenul de secetă severă din numeroase regiuni din sudul Europei, afectate deja 
de un adevărat proces de deşertificare, precum şi problema inundaţiilor din ce în ce 
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mai frecvente din alte regiuni europene; 

Or. es

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 182
Punctul 28a (nou)

28a. recomandă adaptarea politicii de coeziune a UE la regiunile periferice în 
conformitate cu articolul 299 alineatul (2) din tratat, pe baza unor măsuri specifice; 
sprijină strategia UE privind regiunile sale periferice şi solicită Comisiei să propună 
politici şi măsuri permanente, flexibile şi finanţate corect, care pot fi adaptate 
nevoilor fiecărei regiuni periferice şi pot contribui la depăşirea constrângerilor 
permanente privind dezvoltarea pe care le cunosc aceste regiuni;

Or. pt

Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 183
Punctul 28a (nou)

28a. subliniază, totuşi, faptul că politica de coeziune nu reprezintă un panaceu pentru 
toate problemele şi că trebuie atribuite resurse specifice, distincte de Fondurile 
Structurale, pentru combaterea schimbărilor climatice, având în vedere că aceasta 
trebuie abordată dintr-o perspectivă mai amplă care să integreze şi alte politici 
comunitare, cum ar fi mediul, agricultura, transportul, energia, cercetarea etc.;

Or. es

Amendament depus de Riitta Myller

Amendamentul 184
Punctul 28a (nou)

28a. consideră că politica de coeziune a UE trebuie să respecte mediul; consideră că 
proiectele realizate cu mijloacele politicii de coeziune trebuie evaluate în funcţie de 
impactul acestora asupra mediului şi că acestea ar trebui să promoveze soluţii care 
să contribuie la frânarea schimbărilor climatice şi să încurajeze adaptările necesare 
în acest sens;

Or. fi
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Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 185
Punctul 29

eliminat

Or. de

Amendament depus de Stavros Arnaoutakis

Amendamentul 186
Punctul 29

29. reaminteşte, de asemenea, importanţa adoptării propunerii de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al 
Uniunii Europene (COM(2005)0108), în cadrul elaborării unei politici globale 
efective de protecţie împotriva dezastrelor naturale şi în situaţii de urgenţă care, 
adesea, sunt devastatoare în anumite regiuni, din cauza poziţionării lor geografice; 

Or. el

Amendament depus de Filiz Hakaeva Hyusmenova

Amendamentul 187
Punctul 29

29. reaminteşte, de asemenea, importanţa adoptării propunerii de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al 
Uniunii Europene (COM(2005)0108), care se referă la acordarea de asistenţă rapidă 
şi adecvată, într-o formă mai bine adaptată pentru a face faţă catastrofelor naturale, 
care, adesea, sunt devastatoare în anumite regiuni, din cauza poziţionării lor 
geografice;

Or. bg

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 188
Punctul 29

29. reaminteşte, de asemenea, importanţa adoptării propunerii de regulament al 
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Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului de Solidaritate al 
Uniunii Europene (COM(2005)0108), într-o formă mai bine adaptată pentru a face 
faţă catastrofelor naturale, care, adesea, sunt devastatoare în anumite regiuni, din 
cauza poziţionării lor geografice, asigurând în continuare sprijinul acordat în cazuri 
de dezastre la scară regională;

Or. pt

Amendament depus de Samuli Pohjamo

Amendamentul 189
Punctul 29a (nou)

29a. îndeamnă, în scopul măsurării gradului de coeziune, ca, pe lângă PIB-ul pe cap de 
locuitor, să se utilizeze şi alţi indicatori, cum ar fi migraţiile, schimbările din 
structura demografică, densitatea populaţiei, accesibilitatea şi condiţiile climatice, 
pentru a permite orientarea eficientă a măsurilor regionale;

Or. fi

Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 190
Punctul 30

eliminat

Or. de

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 191
Punctul 30

eliminat

Or. de



PE398.371v02-00 58/66 AM\701047RO.doc

RO

Amendament depus de Riitta Myller

Amendamentul 192
Punctul 30

30. consideră că chestiunile referitoare la aprovizionarea cu energie şi la creşterea preţului 
energiei pot avea consecinţe spaţiale majore asupra teritoriilor, în special în regiunile 
din ţările din est, din cauza unei puternice dependenţe energetice, sau chiar în 
regiunile rurale şi în cele mai îndepărtate, din cauza dependenţei lor de mijloacele de 
transport, sensibile la costul energiei; subliniază, totuşi, că exploatarea şi dezvoltarea 
surselor de energie regenerabilă, cum ar fi bioenergia, şi investiţiile în materie de 
eficienţă energetică ar putea oferi în viitor posibilităţi importante de dezvoltare 
locală şi regională; 

Or. fi

Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 193
Punctul 30

30. consideră că chestiunile referitoare la aprovizionarea cu energie şi la creşterea preţului 
energiei pot avea consecinţe spaţiale majore asupra teritoriilor din cauza puternicei
dependenţe energetice existentă în majoritatea statelor membre, sau chiar în regiunile 
rurale şi în cele mai îndepărtate, din cauza dependenţei lor de mijloacele de transport 
şi de agricultură, sectoare sensibile la costul energiei;

Or. es

Amendament depus de Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Amendamentul 194
Punctul 30

30. consideră că chestiunile referitoare la aprovizionarea cu energie şi la creşterea preţului 
energiei pot avea consecinţe spaţiale majore asupra teritoriilor, în special în regiunile 
din ţările din est, din cauza unei puternice dependenţe energetice, sau chiar în 
regiunile rurale, în regiunile greu accesibile şi în cele mai îndepărtate, din cauza 
dependenţei lor de mijloacele de transport, sensibile la costul energiei;

Or. el
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Amendament depus de Stavros Arnaoutakis

Amendamentul 195
Punctul 30

30. consideră că chestiunile referitoare la aprovizionarea cu energie şi la creşterea preţului 
energiei pot avea consecinţe spaţiale majore asupra teritoriilor, în special în regiunile 
din ţările din est, din cauza unei puternice dependenţe energetice, sau chiar în regiunile 
rurale, muntoase, insulare şi în cele mai îndepărtate, din cauza dependenţei lor de 
mijloacele de transport, sensibile la costul energiei;

Or. el

Amendament depus de Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Amendamentul 196
Punctul 30a (nou)

30a. consideră că este necesară o evaluare sofisticată a situaţiei regiunilor, datorită 
complexităţii noilor provocări; invită, prin urmare, Comisia să propună în viitor alţi 
indicatori ai eligibilităţii pentru finanţarea regiunilor în cadrul Fondurilor 
Structurale, alături de PIB-ul pe cap de locuitor;

Or. el

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 197
Punctul 30a (nou)

30a. subliniază importanţa deosebită a unei coerenţe crescute între politica de coeziune 
şi alte politici europene; aceasta presupune, în special, o mai bună coordonare cu 
instrumentele de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale şi cu legislaţia Uniunii 
Europene în domeniul ajutoarelor de stat, întrucât adoptarea unor soluţii 
diferenţiate poate deveni necesară, mai ales în ceea ce priveşte locurile de producţie 
aflate în concurenţă la nivel global şi industriile de vârf;

Or. de
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Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 198
Punctul 30a (nou)

30a. consideră că sunt necesare noi orientări în privinţa aprovizionării cu energie şi a 
dependenţei energetice în regiuni, acordând prioritate, în acelaşi timp, unităţilor 
descentralizate de aprovizionare, energiei regenerabile şi economiei de energie; 
constată că o asemenea abordare poate, de asemenea, să permită obţinerea unor 
reduceri imense de costuri, mai ales în zonele rurale;

Or. de

Amendament depus de Emanuel Jardim Fernandes

Amendamentul 199
Punctul 30a (nou)

30a. atrage atenţia asupra specificităţii situaţiei socio-economice structurale a regiunilor 
menţionate la articolul 299 alineatul (2) din Tratat, care este determinată de 
constrângerile permanente la care sunt supuse acestea - în special depărtarea lor, 
caracterul lor insular, suprafaţa redusă, relieful şi dependenţa lor de o gamă 
restrânsă de produse - şi care are repercusiuni asupra dezvoltării acestora şi susţine 
instituirea unor măsuri specifice, precum şi adaptarea politicilor comune, în 
conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Tratat; 

Or. pt

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 200
Punctul 30a (nou)

30a. subliniază importanţa deosebită a unei coerenţe crescute între politica de coeziune 
şi alte politici europene; aceasta presupune, în special, o mai bună coordonare cu 
instrumentele de sprijin pentru dezvoltarea zonelor rurale şi cu legislaţia Uniunii 
Europene în domeniul ajutoarelor de stat. Adoptarea  unor soluţii diferenţiate poate 
deveni necesară, mai ales în ceea ce priveşte locurile de producţie aflate în 
concurenţă la nivel global şi industriile de vârf;

Or. de
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Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 201
Punctul 31

31. consideră că menţinerea politicilor structurale după 2013 reprezintă un răspuns 
esenţial la aceste noi provocări, că aceste politici trebuie să se aplice întregului 
teritoriu al Uniunii Europene, în mod diferenţiat şi că va fi necesar, prin urmare, să 
se analizeze condiţionalitatea punerii în aplicare a acestor politici în cadrul 
dezbaterilor asupra viitoarei cărţi verzi privind coeziunea teritorială; 

Or. fr

Amendament depus de Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Amendamentul 202
Punctul 31

31. consideră că menţinerea politicilor structurale după 2013 reprezintă un răspuns 
adecvat la aceste noi provocări şi că acestea trebuie să se aplice întregului teritoriu al 
Uniunii Europene, în mod diferenţiat şi respinge orice tentativă de renaţionalizare a 
politicii de coeziune;

Or. el

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 203
Punctul 31

31. consideră că menţinerea politicilor structurale după 2013 şi adaptarea acestora la 
noile provocări reprezintă un răspuns adecvat la aceste noi provocări şi că acestea 
trebuie să se aplice întregului teritoriu al Uniunii Europene, în mod diferenţiat;

Or. de

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 204
Punctul 31

31. consideră că menţinerea politicilor structurale după 2013 reprezintă un răspuns 
adecvat la aceste provocări, fie ele noi sau vechi şi că acestea trebuie să se aplice 
întregului teritoriu al Uniunii Europene, în mod diferenţiat;
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Or. pt

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 205
Punctul 31a (nou)

31a. consideră că resursele financiare existente pentru politica de coeziune nu sunt 
suficiente pentru satisfacerea necesităţilor în materie de coeziune sau pentru 
combaterea ratei înalte a şomajului, disparităţilor regionale, în materie de venituri 
sau a sărăciei în UE extinsă; consideră, prin urmare, că această politică necesită 
majorarea finanţării comunitare, precum şi asigurarea punerii sale în aplicare 
adecvate;

Or. pt

Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Amendamentul 206
Punctul 31a (nou)

31a. încurajează participarea capitalului privat, în calitate de resursă financiară 
adiţională, la punerea în aplicare a obiectivelor politicii de coeziune, prin 
intermediul parteneriatului public-privat; invită statele membre să se folosească din 
plin de instrumentele JEREMIE, JASPERS şi JESSICA şi invită Comisia să 
includă în rapoartele sale ulterioare analize asupra eficienţei şi a contribuţiei 
acestor instrumente;

Or. en

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 207
Punctul 31a (nou)

31a. consideră că politica de coeziune ar trebui să rămână o politică comunitară, în 
conformitate cu dispoziţiile din Tratat; respinge, astfel, orice tentativă de 
renaţionalizare a acestei politici;

Or. pl
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Amendament depus de Elisabeth Schroedter

Amendamentul 208
Punctul 32

32. consideră că valoarea adăugată a politicii de coeziune a Uniunii Europene ar trebui 
să fie scoasă mai mult în evidenţă şi că ar trebui realizată o revizuire pentru a stabili 
dacă procentul de 0,35 % din PIB ul Uniunii Europene (text eliminat) pentru 
finanţarea acestei politici este suficient pentru a obţine o coeziune durabilă;

Or. de

Amendament depus de Markus Pieper

Amendamentul 209
Punctul 32

32. consideră că alocarea unui procent de 0,35 % din PIB-ul Uniunii Europene (text 
eliminat) pentru finanţarea acestei politici trebuie să fie revizuită şi solicită să se 
profite de revizuirea perspectivelor financiare pentru a stabili mijloacele bugetare 
necesare pentru a face faţă provocărilor teritoriale ale Uniunii Europene;

Or. de

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 210
Punctul 32

32. consideră că va trebui să se stabilească dacă procentul de 0,35 % din PIB ul Uniunii 
Europene (text eliminat) va fi suficient pentru finanţarea acestei politici; solicită să se 
profite de revizuirea perspectivelor financiare pentru a stabili mijloacele bugetare 
necesare pentru a face faţă provocărilor teritoriale ale Uniunii Europene;

Or. cs

Amendament depus de Bernadette Bourzai

Amendamentul 211
Punctul 32

32. consideră că procentul de 0,35 % din PIB ul Uniunii Europene nu va fi suficient 
pentru finanţarea acestei politici şi solicită să se profite de revizuirea perspectivelor 
financiare pentru a stabili mijloacele bugetare necesare pentru a face faţă provocărilor 
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teritoriale ale Uniunii Europene, acordând o atenţie deosebită regiunilor 
dezavantajate sau care suferă de un handicap, cum ar fi insulele, regiunile 
muntoase, zonele rurale şi zonele cu o densitate redusă a populaţiei;

Or. fr

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 212
Punctul 32

32. consideră că procentul de 0,35 % din PIB ul Uniunii Europene nu va fi suficient 
pentru finanţarea acestei politici şi solicită să se profite de revizuirea perspectivelor 
financiare, începând din 2009, pentru a stabili mijloacele bugetare necesare pentru a 
face faţă provocărilor teritoriale ale Uniunii Europene;

Or. fr

Amendament depus de Constanze Angela Krehl

Amendamentul 213
Punctul 32

32. consideră că procentul de 0,35 % din PIB ul Uniunii Europene nu va fi suficient 
pentru finanţarea acestei politici solicită să se profite de revizuirea perspectivelor 
financiare pentru a stabili mijloacele bugetare necesare pentru a face faţă provocărilor 
(text eliminat) ale Uniunii Europene;

Or. de

Amendament depus de Rolf Berend

Amendamentul 214
Punctul 32

32. consideră că procentul de 0,35 % din PIB ul Uniunii Europene nu va fi suficient 
pentru finanţarea acestei politici solicită să se profite de revizuirea perspectivelor 
financiare pentru a stabili mijloacele bugetare necesare pentru a face faţă provocărilor 
(text eliminat) ale Uniunii Europene;

Or. de
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Amendament depus de Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Evgeni Kirilov

Amendamentul 215
Punctul 32

32. consideră că procentul de 0,35 % din PIB ul Uniunii Europene nu va fi suficient 
pentru finanţarea acestei politici solicită să se profite de revizuirea perspectivelor 
financiare pentru a stabili mijloacele bugetare necesare pentru a face faţă provocărilor 
legate de politica de coeziune ale Uniunii Europene;

Or. en

Amendament depus de Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Amendamentul 216
Punctul 32a (nou)

32a. invită Comisia, în cadrul revizuirii viitoare a perspectivei financiare, să prezinte o 
propunere specifică privind posibilitatea de a menţine în bugetul pentru coeziune al 
Comunităţii (Titlul 1 litera b) creditele din Fondurile Structurale pierdute de statele 
membre pe baza regulii N+2 / N+3 şi de a permite acestor credite să fie reutilizate de 
programe operaţionale cu randament mai bun;

Or. el

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 217
Punctul 32a (nou)

32a. subliniază faptul că o politică de coeziune serioasă şi efectivă poate exista doar prin 
mărirea fondurilor comunitare până la cel puţin 1,24% din VNB al UE, prin 
exploatarea tuturor posibilităţilor oferite de IIA; reaminteşte mărirea până la 1,8% 
din VNB al UE propusă de Parlament în Rezoluţia sa din 8 iunie 2005 privind 
dificultăţile politice şi mijloacele bugetare ale Uniunii extinse 2007-2013; 

Or. pt

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 218
Punctul 32b (nou)

32b. consideră că este necesară creşterea ratelor de cofinanţarea comunitară pentru 
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regiunile „de convergenţă”, în special pentru regiunile mai puţin dezvoltate din 
statele membre eligibile pentru fondurile de coeziune şi acele regiuni afectate de 
handicapuri geografice sau naturale permanente, cum ar fi regiunile 
ultraperiferice; respinge orice formă de presiune pentru reducerea ratelor de 
cofinanţare;

Or. pt

Amendament depus de Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Amendamentul 219
Punctul 32c (nou)

32c. atrage atenţia Comisiei şi statelor membre asupra situaţiei regiunilor care, în ciuda 
faptului că se află printre cele mai sărace regiuni din UE-15 şi în ciuda faptului că 
nu au înregistrat îmbunătăţiri în materie de creştere economică, acestea nu mai 
sunt incluse în grupul celor mai sărace regiuni din UE-27, exclusiv din motive 
statistice; recomandă să se acorde atenţie circumstanţelor speciale din aceste 
regiuni, afectate de reduceri de credite acordate în cadrul financiar multianual 
actual; consideră că acest cadru ar trebui revizuit astfel încât regiunile afectate de 
aşa-numitul „efect statistic” să beneficieze de acelaşi nivel de asistenţă pe care l-ar 
fi primit în cazul în care criteriile de eligibilitate ar fi fost bazate pe situaţia din UE-
15;

Or. pt
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