
AM\719579RO.doc PE405.747v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru dezvoltare regională

2008/2063(INI)

17.4.2008

AMENDAMENTELE
1 - 20

Proiect de aviz Gerardo Galeote
(PE404.556v01-00)

Noul rol și noile responsabilități ale Parlamentului care decurg din punerea în 
aplicare a Tratatului de la Lisabona
(2008/2063(INI))



PE405.747v01-00 2/13 AM\719579RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\719579RO.doc 3/13 PE405.747v01-00

RO

Amendamentul 1
Vladimír Železný

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiect de aviz Amendament

1. salută faptul că, în ceea ce privește 
coeziunea economică, socială și teritorială, 
Tratatul de la Lisabona conferă puteri egale 
Parlamentului European și Consiliului prin 
înlocuirea procedurii de aviz conform, 
folosită în prezent în cazul punerii în 
aplicare a fondurilor structurale, cu 
procedura de codecizie, așa-numita 
procedură legislativă ordinară, mărind în 
mod semnificativ puterea legislativă a 
Parlamentului și competențele Comisiei 
pentru dezvoltare regională, sporind astfel 
transparența și responsabilitatea 
Parlamentului față de cetățeni;

1. salută faptul că, în ceea ce privește 
coeziunea economică, socială și teritorială, 
Tratatul de la Lisabona conferă puteri egale 
Parlamentului European și Consiliului prin 
înlocuirea procedurii de aviz conform, 
folosită în prezent în cazul punerii în 
aplicare a fondurilor structurale, cu 
procedura de codecizie, așa-numita 
procedură legislativă ordinară, mărind în 
mod semnificativ puterea legislativă a 
Parlamentului și competențele Comisiei 
pentru dezvoltare regională, sporind astfel 
transparența și responsabilitatea 
Parlamentului față de cetățeni; cu toate 
acestea, se opune discuției premature 
privind noul rol al Parlamentului 
European în raport cu Tratatul de la 
Lisabona, care nu a fost încă ratificat. 

Or. cs

Amendamentul 2
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiect de aviz Amendament

1. salută faptul că, în ceea ce privește 
coeziunea economică, socială și teritorială, 
Tratatul de la Lisabona conferă puteri egale 
Parlamentului European și Consiliului prin 
înlocuirea procedurii de aviz conform, 
folosită în prezent în cazul punerii în 
aplicare a fondurilor structurale, cu 
procedura de codecizie, așa-numita 

1. salută faptul că, în ceea ce privește 
coeziunea economică, socială și teritorială, 
Tratatul de la Lisabona conferă puteri egale 
Parlamentului European și Consiliului prin 
înlocuirea procedurii de aviz conform, 
folosită în special în cazul adoptării 
normelor generale privind fondurile
structurale, cu procedura de codecizie, așa-
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procedură legislativă ordinară, mărind în 
mod semnificativ puterea legislativă a 
Parlamentului și competențele Comisiei 
pentru dezvoltare regională, sporind astfel 
transparența și responsabilitatea 
Parlamentului față de cetățeni;

numita procedură legislativă ordinară, 
mărind în mod semnificativ puterea 
legislativă a Parlamentului și competențele 
Comisiei pentru dezvoltare regională, o 
schimbare care va fi semnificativă în ceea 
ce privește fondurile structurale mai ales 
în perioada de după 2013, sporind astfel 
transparența și responsabilitatea 
Parlamentului față de cetățeni;

Or. en</Original>

Amendamentul 3
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiect de aviz Amendament

2. consideră că includerea coeziunii 
teritoriale între obiectivele Uniunii 
completează obiectivele de coeziune 
economică și socială și va mări competența 
Parlamentului și a Comisiei pentru 
dezvoltare regională în ceea ce privește 
evaluarea impactului asupra teritoriilor al 
principalelor politici UE; subliniază 
importanța introducerii competenței 
partajate între Uniune și statele membre în 
domeniul coeziunii teritoriale și, pentru a 
înregistra un progres rapid în îndeplinirea 
acestui obiectiv, recomandă Comisiei 
pentru dezvoltare regională să analizeze 
îndeaproape noile inițiative în acest 
domeniu;

2. consideră că includerea coeziunii 
teritoriale între obiectivele Uniunii 
completează obiectivele de coeziune 
economică și socială și va mări competența 
Parlamentului și a Comisiei pentru 
dezvoltare regională în ceea ce privește 
evaluarea impactului asupra teritoriilor al 
principalelor politici UE; subliniază 
importanța introducerii competenței 
partajate între Uniune și statele membre în 
domeniul coeziunii teritoriale și, pentru a 
înregistra un progres rapid în îndeplinirea 
acestui obiectiv, recomandă Comisiei 
pentru dezvoltare regională să fie pe deplin 
implicată în toate activitățile relevante în 
acest domeniu;

Or. en</Original>

Amendamentul 4
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiect de aviz Amendament

3. solicită Consiliului și Comisiei ca, 
împreună cu Parlamentul, să definească în 
termeni mai clari obiectivul coeziunii 
teritoriale și, pe baza acestei definiții, să ia 
în considerare într-o mai mare măsură 
impactul asupra teritoriilor al politicilor UE 
cu o puternică orientare teritorială; observă 
rolul important pe care îl va avea Comisia 
pentru dezvoltare regională în definirea 
acestui obiectiv;

3. solicită Consiliului și Comisiei ca, 
împreună cu Parlamentul, să definească în 
termeni mai clari obiectivul coeziunii 
teritoriale și să țină cont de această 
definiție atunci când se are în vedere 
amenajarea teritoriului în Europa, 
stabilirea unui sistem urban policentric și 
echilibrat, crearea unei noi relații urban-
rural și impactul asupra teritoriilor al 
politicilor UE cu o puternică orientare 
teritorială; observă rolul important pe care 
îl va avea Comisia pentru dezvoltare 
regională în definirea acestui obiectiv;

Or. en</Original>

Amendamentul 5
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiect de aviz Amendament

3. solicită Consiliului și Comisiei ca, 
împreună cu Parlamentul, să definească în 
termeni mai clari obiectivul coeziunii 
teritoriale și, pe baza acestei definiții, să ia 
în considerare într-o mai mare măsură 
impactul asupra teritoriilor al politicilor UE 
cu o puternică orientare teritorială; observă 
rolul important pe care îl va avea Comisia 
pentru dezvoltare regională în definirea 
acestui obiectiv;

3. solicită Consiliului și Comisiei ca, 
împreună cu Parlamentul, să definească în 
termeni mai clari obiectivul coeziunii 
teritoriale, precum și indicatorii, 
metodologia, implicațiile bugetare și 
instrumentele coeziunii teritoriale și 
destinatarii finanțării în conformitate cu 
această politică și, pe baza obiectivului 
coeziunii teritoriale, să ia în considerare 
într-o mai mare măsură impactul asupra 
teritoriilor al politicilor UE cu o puternică 
orientare teritorială; observă rolul 
important pe care îl va avea Comisia pentru 
dezvoltare regională în definirea acestui 
obiectiv; 

Or. en</Original>
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Amendamentul 6
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiect de aviz Amendament

3. solicită Consiliului și Comisiei ca, 
împreună cu Parlamentul, să definească în 
termeni mai clari obiectivul coeziunii 
teritoriale și, pe baza acestei definiții, să ia 
în considerare într-o mai mare măsură 
impactul asupra teritoriilor al politicilor UE 
cu o puternică orientare teritorială; observă 
rolul important pe care îl va avea Comisia 
pentru dezvoltare regională în definirea 
acestui obiectiv;

3. solicită Consiliului și Comisiei ca, 
împreună cu Parlamentul, să definească în 
termeni mai clari obiectivul coeziunii 
teritoriale și, pe baza acestei definiții, să ia 
în considerare într-o mai mare măsură 
impactul asupra teritoriilor al politicilor UE 
cu o puternică orientare teritorială; observă 
rolul important pe care îl va avea Comisia 
pentru dezvoltare regională în definirea 
acestui obiectiv și în crearea unei 
puternice sinergii între coeziunea 
teritorială și principalele programe de 
finanțare;

Or. bg

Amendamentul 7
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiect de aviz Amendament

3. solicită Consiliului și Comisiei ca, 
împreună cu Parlamentul, să definească în 
termeni mai clari obiectivul coeziunii 
teritoriale și, pe baza acestei definiții, să ia 
în considerare într-o mai mare măsură 
impactul asupra teritoriilor al politicilor UE 
cu o puternică orientare teritorială; observă 
rolul important pe care îl va avea Comisia 
pentru dezvoltare regională în definirea 
acestui obiectiv;

3. solicită Consiliului și Comisiei ca, 
împreună cu Parlamentul, să definească în 
termeni mai clari obiectivul coeziunii 
teritoriale și, pe baza acestei definiții, să ia 
în considerare într-o mai mare măsură și 
fără alte întârzieri impactul asupra 
teritoriilor al politicilor UE cu o puternică 
orientare teritorială; observă rolul 
important pe care îl va avea Comisia pentru 
dezvoltare regională în definirea acestui 
obiectiv;

Or. en</Original>
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Amendamentul 8
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiect de aviz Amendament

3. solicită Consiliului și Comisiei ca, 
împreună cu Parlamentul, să definească în 
termeni mai clari obiectivul coeziunii 
teritoriale și, pe baza acestei definiții, să ia 
în considerare într-o mai mare măsură 
impactul asupra teritoriilor al politicilor UE 
cu o puternică orientare teritorială; observă 
rolul important pe care îl va avea Comisia 
pentru dezvoltare regională în definirea 
acestui obiectiv;

3. solicită Consiliului și Comisiei ca, 
împreună cu Parlamentul, să definească 
conceptul și obiectivul coeziunii teritoriale 
și, pe baza acestei definiții, să ia în 
considerare într-o mai mare măsură 
impactul asupra teritoriilor al politicilor UE 
cu o puternică orientare teritorială; observă 
rolul important pe care îl va avea Comisia 
pentru dezvoltare regională în definirea 
acestui obiectiv;

Or. pl

Amendamentul 9
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiect de aviz Amendament

3a. îndeamnă statele membre să 
demonstreze voința politică necesară 
pentru includerea obiectivului coeziunii 
teritoriale în legislația națională;

Or. en

Amendamentul
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)
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Proiect de aviz Amendament

3a. subliniază faptul că urmărirea 
obiectivului coeziunii teritoriale nu ar 
trebui să ducă la o creștere a sprijinului
prevăzut pentru îndeplinirea altor
obiective ale UE; accentuează faptul că 
politica de coeziune constituie un obiectiv 
în sine și că tendința de extindere a 
domeniului de aplicare a acestui obiectiv, 
datorită naturii sale orizontale, mai 
degrabă slăbește decât întărește conceptul 
și abilitatea UE de a îndeplini acest 
obiectiv;

Or. en

Amendamentul 11
Victor Boștinaru

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiect de aviz Amendament

3b. reiterează faptul că abordarea 
disparităților între cele mai prospere și 
cele mai puțin dezvoltate regiuni rămâne 
obiectivul politicii de coeziune; 
accentuează faptul că includerea 
obiectivului coeziunii teritoriale 
completează acest obiectiv principal;

Or. en

Amendamentul 12
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiect de aviz Amendament

4. apreciază faptul că Tratatul de la 
Lisabona oferă o definiție mai clară și mai 
completă a regiunilor cărora Comunitatea 
ar trebui sa le acorde o importanță 
deosebită în cadrul politicii sale de 
coeziune;

4. apreciază faptul că Tratatul de la 
Lisabona oferă o definiție mai clară și mai 
completă a regiunilor, cum ar fi regiunile 
din zonele rurale, regiunile confruntate 
cu provocări demografice, regiunile 
ultraperiferice și regiunile 
transfrontaliere, cărora Comunitatea ar 
trebui sa le acorde o importanță deosebită 
în cadrul politicii sale de coeziune;

Or. en</Original>

Amendamentul 13
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiect de aviz Amendament

5. apreciază faptul că statutul special al 
regiunilor ultraperiferice este confirmat de 
dispozițiile specifice privind ajutoarele de 
stat.

5. apreciază faptul că statutul special al 
regiunilor ultraperiferice este confirmat de 
articolul 349 și de dispozițiile specifice 
privind ajutoarele de stat.

Or. pt

Amendamentul 14
Margie Sudre

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiect de aviz Amendament

5. apreciază faptul că statutul special al 
regiunilor ultraperiferice este confirmat de
dispozițiile specifice privind ajutoarele de 
stat;

5. apreciază faptul că statutul special al 
regiunilor ultraperiferice este confirmat și 
că, pe viitor, acesta va fi menționat în
dispozițiile specifice privind ajutoarele de 
stat;
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Or. fr

Amendamentul15
Catherine Stihler

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiect de aviz Amendament

6. are convingerea că schimbările din 
cadrul procedurii bugetare, mai ales 
convocarea comitetului de conciliere în 
cazul adoptării de către Parlament a 
amendamentelor în primă lectură, vor 
impune existența unor relații mai strânse 
între Comisia pentru dezvoltare regională 
și Comisia pentru buget;

6. are convingerea că schimbările din 
cadrul procedurii bugetare, mai ales 
convocarea comitetului de conciliere în 
cazul adoptării de către Parlament a 
amendamentelor în primă lectură, vor 
impune existența unei cooperări mai 
strânse între Comisia pentru dezvoltare 
regională și Comisia pentru buget;

Or. en

Amendamentul 16
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiect de aviz Amendament

7. salută extinderea principiului 
subsidiarității, mai ales în cazul 
autorităților locale și regionale și 
includerea unui „mecanism de avertizare 
rapidă” care ar trebui să permită 
parlamentelor naționale să realizeze o mai 
bună evaluare a coerenței dintre 
propunerile legislative comunitare și 
principiile subsidiarității și 
proporționalității; atrage atenția, în acest 
sens, asupra necesității consolidării 
relațiilor dintre Comisia pentru dezvoltare 
regională și parlamentele naționale; 
consideră astfel că implicarea, pe baza 
principiului subsidiarității, a autorităților 
locale și regionale, precum și a 

7. salută extinderea principiului 
subsidiarității, mai ales în cazul 
autorităților locale și regionale și 
includerea unui „mecanism de avertizare 
rapidă” care ar trebui să permită 
parlamentelor naționale să realizeze o mai 
bună evaluare a coerenței dintre 
propunerile legislative comunitare și 
principiile subsidiarității și 
proporționalității; atrage atenția, în acest 
sens, asupra necesității consolidării 
relațiilor dintre Comisia pentru dezvoltare 
regională și parlamentele naționale, prin 
intermediul dezvoltării sau consolidării 
canalelor specifice de comunicare; 
consideră astfel că implicarea, pe baza 
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parlamentelor, ar putea reprezenta un 
element esențial și amintește că o astfel de 
implicare este condiționată de dispozițiile 
legislației naționale;

principiului subsidiarității, a autorităților 
locale și regionale, precum și a 
parlamentelor, ar putea reprezenta un 
element esențial și amintește că o astfel de 
implicare este condiționată de dispozițiile 
legislației naționale;

Or. pt

Amendamentul 17
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiect de aviz Amendament

7. salută extinderea principiului 
subsidiarității, mai ales în cazul 
autorităților locale și regionale și 
includerea unui mecanism de avertizare 
rapidă” care ar trebui să permită 
parlamentelor naționale să realizeze o mai 
bună evaluare a coerenței dintre 
propunerile legislative comunitare și 
principiile subsidiarității și 
proporționalității; atrage atenția, în acest 
sens, asupra necesității consolidării 
relațiilor dintre Comisia pentru dezvoltare 
regională și parlamentele naționale; 
consideră astfel că implicarea, pe baza 
principiului subsidiarității, a autorităților 
locale și regionale, precum și a 
parlamentelor, ar putea reprezenta un 
element esențial și amintește că o astfel de 
implicare este condiționată de dispozițiile 
legislației naționale;

7. Salută extinderea principiului 
subsidiarității, mai ales în cazul 
autorităților locale și regionale și 
includerea unui mecanism de avertizare 
rapidă” care ar trebui să permită 
parlamentelor naționale să realizeze o mai 
bună evaluare a coerenței dintre 
propunerile legislative comunitare și 
principiile subsidiarității și 
proporționalității; atrage atenția, în acest 
sens, asupra necesității consolidării 
relațiilor dintre Comisia pentru dezvoltare 
regională, parlamentele naționale și 
autoritățile locale și regionale; consideră 
astfel că implicarea, pe baza principiului 
subsidiarității, a autorităților locale și 
regionale, precum și a parlamentelor, ar 
putea reprezenta un element esențial și 
amintește că o astfel de implicare este 
condiționată de dispozițiile legislației 
naționale;

Or. bg
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Amendamentul 18
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiect de aviz Amendament

7a. apreciază faptul că valorile comune 
ale Uniunii privind serviciile de interes 
economic general prevăzute în Protocolul 
privind serviciile de interes general includ
în special:

- rolul esențial și competențele 
discreționare ample ale autorităților 
naționale, regionale și locale în ceea ce 
privește furnizarea, punerea în funcțiune 
și organizarea serviciilor de interes 
economic general într-un mod care să 
răspundă cât mai bine nevoilor 
utilizatorilor; 
- diversitatea existentă la nivelul 
diferitelor servicii de interes economic 
general și diferențele dintre nevoile și 
preferințele utilizatorilor, care pot rezulta 
din circumstanțe geografice, sociale sau 
culturale diferite; 
- un nivel ridicat al calității, siguranței și 
accesibilității, egalitatea de tratament și 
promovarea accesului universal și a 
drepturilor utilizatorilor.

Or. en

Amendamentul 19
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiect de aviz Amendament

7a. subliniază faptul că noua proclamare 
a Cartei Drepturilor Fundamentale pune 
accentul pe autoritățile regionale și pe o
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dezvoltare echilibrată și stabilă a 
regiunilor Europei; în acest sens 
consideră că este de datoria Comisiei 
pentru dezvoltare regională să respecte 
dispozițiile Cartei și să plaseze în centru 
femeile și bărbații în decursul activităților 
sale;

Or. bg

Amendamentul 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou)

Proiect de aviz Amendament

9a. solicită, pentru a permite 
comunităților locale și regionale să 
înțeleagă mai bine schimbările aduse de 
Tratatul de la Lisabona, publicarea, cu 
prima ocazie, a versiunilor consolidate ale 
Tratatului privind Uniunea Europeană și 
ale Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene, incluzând modificările 
aduse acestora.

Or. pl
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