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Amendmentul 1
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută includerea cooperării 
transfrontaliere în domeniul de aplicare a 
Regulamentului privind Instrumentul 
pentru politica europeană de vecinătate 
(IPEV), ca instrument strategic de 
elaborare a proiectelor comune şi de 
consolidare a relaţiilor între ţările PEV şi 
statele membre; insistă, totuşi, asupra 
necesităţii unor instrumente specifice 
pentru a garanta o monitorizare periodică şi 
punctuală a gestionării şi punerii în 
aplicare a programelor operaţionale 
comune de ambele părţi ale frontierelor 
UE;

1. salută includerea cooperării 
transfrontaliere în domeniul de aplicare a 
Regulamentului privind Instrumentul 
pentru politica europeană de vecinătate 
(IPEV), ca instrument strategic de 
elaborare a proiectelor comune şi de 
consolidare a relaţiilor între ţările PEV şi 
statele membre; insistă, totuşi, asupra 
necesităţii creării unor instrumente 
specifice pentru a garanta o monitorizare 
periodică a gestionării şi a procesului de 
punere în aplicare a programelor 
operaţionale comune de ambele părţi ale 
frontierelor UE;

Or. en

Amendamentul 2
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că cooperarea 
transfrontalieră trebuie să contribuie la 
dezvoltarea regională integrată şi 
durabilă între regiunile frontaliere 
învecinate şi la integrarea teritorială 
armonioasă în cadrul Comunităţii şi cu 
ţările învecinate; atrage atenţia asupra 
faptului că acest obiectiv poate fi atins cel 
mai bine prin îmbinarea obiectivelor 
politicii externe cu obiectivele şi acţiunile 
politicii de coeziune economică, socială şi 
teritorială;
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Or. es

Amendamentul 3
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că este necesară o mai 
bună coordonare între intervenţiile în 
materie de cooperare teritorială din 
cadrul politicii de coeziune economică, 
socială şi teritorială şi componenta 
externă a cooperării transfrontaliere: 
statele candidate la aderarea la UE, 
statele care beneficiază de PEV, Federaţia 
Rusă şi statele învecinate din regiunile 
ultraperiferice;

Or. es

Amendamentul 4
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. invită Comisia să pregătească o descriere 
detaliată a tuturor programelor operaţionale 
comune aprobate pentru perioada 2007-
2013, precum şi o evaluare a măsurii în 
care au fost respectate principiile de 
transparenţă, eficienţă şi parteneriat în 
punerea în aplicare a proiectelor; 
încurajează Comisia să identifice 
problemele cel mai des întâlnite cu care s-
au confruntat autorităţile de gestionare atât 
în regiunile frontaliere ale UE, cât şi în 
ţările PEV, cu scopul de a elabora soluţii 
mai bine adaptate la aceste probleme

2. invită Comisia să pregătească o descriere 
detaliată a tuturor programelor operaţionale 
comune aprobate pentru perioada 2007-
2012, precum şi o evaluare a măsurii în 
care principiile de transparenţă, eficienţă şi 
parteneriat au fost respectate în punerea în 
aplicare a proiectelor; încurajează Comisia 
să identifice problemele cel mai des 
întâlnite cu care s-au confruntat autorităţile 
de gestionare atât în regiunile frontaliere 
ale UE, cât şi în ţările PEV, cu scopul de a 
elabora soluţii mai bine adaptate pentru 
următoarea perioadă de programare;
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pentru următoarea perioadă de programare;

Or. en

Amendamentul 5
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. deplânge aplicarea restrânsă a 
principiului subsidiarităţii menţionată în 
primele rapoarte asupra punerii în aplicare 
a programelor; prin urmare, invită Comisia 
să incite organele regionale şi locale să se 
implice mai mult, în cadrul unei abordări 
mai descentralizate, atât în gestionarea 
programelor, cât şi în punerea în aplicare a 
proiectelor;

3. deplânge aplicarea restrânsă a 
principiului subsidiarităţii menţionată în 
primele rapoarte asupra punerii în aplicare 
a programelor; prin urmare, invită Comisia 
să incite organele regionale şi locale să se 
implice mai mult, în cadrul unei abordări 
mai descentralizate, atât în gestionarea 
programelor, cât şi în punerea în aplicare a 
proiectelor; reaminteşte că dezvoltarea 
unor structuri descentralizate, care să 
funcţioneze, reprezintă o condiţie 
esenţială pentru punerea în aplicare cu 
succes a proiectelor din cadrul PEV;

Or. de

Amendamentul 6
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. deplânge aplicarea restrânsă a 
principiului subsidiarităţii menţionată în 
primele rapoarte asupra punerii în aplicare 
a programelor; prin urmare, invită Comisia 
să incite organele regionale şi locale să se 
implice mai mult, în cadrul unei abordări 
mai descentralizate, atât în gestionarea 
programelor, cât şi în punerea în aplicare a 

3. Nu priveşte versiunea în limba română
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proiectelor;

Or. en

Amendamentul 7
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. îşi exprimă regretul faţă de absenţa 
coordonării între finanţările IPEV şi 
FEDR, care a fost constatată, şi solicită o 
punere în aplicare mai riguroasă a 
instrumentelor existente cu scopul de a 
armoniza regulile, de a simplifica 
procedurile şi de a evita suprapunerea; 
aşteaptă, în acest context, informaţii din 
partea Comisiei, privind controalele 
instituite pentru a evita dubla finanţare;

4. îşi exprimă regretul faţă de absenţa 
coordonării între finanţările IPEV şi 
FEDR, care a fost constatată, şi solicită 
simplificarea procedurilor şi armonizarea 
normelor, cu scopul de a realiza o mai 
bună punere în aplicare a instrumentelor 
existente şi de a evita suprapunerea; 
aşteaptă, în acest context, informaţii din 
partea Comisiei, privind controalele 
instituite pentru a evita dubla finanţare;

Or. en

Amendamentul 8
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că trebuie să fie adoptată o 
abordare integrată care să asigure 
coordonarea necesară între nivelurile 
geografice (de la nivelul local până la 
nivelul european), politicile sectoriale şi 
programele de finanţare;

Or. de
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Amendamentul 9
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează Comisia să faciliteze 
schimbul de experienţe şi de bune practici 
în cooperarea transfrontalieră între 
programele şi proiectele PEV şi acţiunile 
întreprinse în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană; consideră, 
în special, că ar trebui încurajate 
iniţiativele de formare şi de înfrăţire 
destinate funcţionarilor publici; sugerează, 
în acest context, să fie efectuate analize 
periodice referitoare la progresele 
înregistrate în ceea ce priveşte dezvoltarea 
capacităţilor şi construcţia instituţională de 
ambele părţi ale frontierelor UE;

5. încurajează Comisia să faciliteze 
schimbul de experienţe şi de bune practici 
în cooperarea transfrontalieră între 
programele şi proiectele PEV şi acţiunile 
întreprinse în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, precum şi 
iniţiativa comunitară INTERREG III A, 
care a fost deja finalizată; consideră, în 
special, că ar trebui încurajate iniţiativele 
de formare şi de înfrăţire destinate 
funcţionarilor publici; sugerează, în acest 
context, să fie efectuate analize periodice 
referitoare la progresele înregistrate în ceea 
ce priveşte dezvoltarea capacităţilor şi 
construcţia instituţională de ambele părţi 
ale frontierelor UE;

Or. pl

Amendamentul 10
Grażyna Staniszewska

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. încurajează Comisia să faciliteze 
schimbul de experienţe şi de bune practici 
în cooperarea transfrontalieră între 
programele şi proiectele PEV şi acţiunile 
întreprinse în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană; consideră, 
în special, că ar trebui încurajate 
iniţiativele de formare şi de înfrăţire 
destinate funcţionarilor publici; sugerează, 
în acest context, să fie efectuate analize 
periodice referitoare la progresele 

5. încurajează Comisia să faciliteze 
schimbul de experienţe şi de bune practici 
în cooperarea transfrontalieră între 
programele şi proiectele PEV şi acţiunile 
întreprinse în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană; consideră, 
în special, că ar trebui încurajate 
iniţiativele de formare şi de înfrăţire, 
printre care şi limba vorbită în ţările 
învecinate, destinate funcţionarilor publici; 
sugerează, în acest context, să fie efectuate 
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înregistrate în ceea ce priveşte dezvoltarea 
capacităţilor şi construcţia instituţională de 
ambele părţi ale frontierelor UE;

analize periodice referitoare la progresele 
înregistrate în ceea ce priveşte dezvoltarea 
capacităţilor şi construcţia instituţională de 
ambele părţi ale frontierelor UE;

Or. pl

Amendamentul 11
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că atât facilitarea 
contactelor între oameni, cât şi 
experienţele personale cu democraţia şi 
statul de drept sunt esenţiale pentru 
punerea în aplicare optimă a proiectelor 
PEV; prin urmare, invită statele membre 
ale UE şi partenerii din cadrul PEV să 
dea un nou impuls facilitării regimului de 
vize pe de o parte între UE şi partenerii 
din cadrul PEV şi pe de altă parte chiar 
între ţări învecinate ;

Or. de

Amendamentul 12
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia şi autorităţile 
naţionale, regionale şi locale să 
promoveze programe de înfrăţire între 
oraşe şi regiuni, oferindu-le asistenţa 
corespunzătoare, în vederea consolidării 
capacităţii administrative locale şi 
regionale în ţările învecinate şi a 
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promovării programelor de schimburi 
adresate societăţii civile, precum şi a 
iniţiativelor care îmbracă forma unor 
microproiecte;

Or. es

Amendamentul 13
Grażyna Staniszewska

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. invită Comisia să promoveze în mod 
activ dezvoltarea economică, socială şi 
instituţională a comerţului 
transfrontalier, având în vedere 
interacţiunea slabă între regiunile 
frontaliere în acest domeniu, a căror 
poziţie reprezintă un factor important 
pentru dezvoltarea lor lentă;

Or. pl

Amendamentul 14
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reaminteşte importanţa integrării 
dimensiunii de gen, a egalităţii de şanse şi 
a nevoilor speciale ale persoanelor cu 
dizabilităţi şi ale vârstnicilor în cadrul 
proiectelor finanţate prin IEVP;

Or. es
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Amendamentul 15
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor principalelor documente de 
programare aferente PEV, că IPEV ar 
trebui să se axeze pe o strategie echilibrată 
între est şi sud, cu o abordare specifică 
pentru fiecare zonă, sprijinind, astfel, 
anumite regiuni să adopte strategii 
inovatoare de dezvoltare cu finalităţi 
comune.

7a. consideră, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor principalelor documente de 
programare aferente PEV, că IPEV ar 
trebui să se axeze pe o strategie echilibrată 
între est şi sud, cu o abordare specifică 
pentru fiecare zonă, sprijinind, astfel, 
anumite regiuni să stabilească o strategie 
inovatoare de dezvoltare cu finalităţi 
comune.

Or. de

Amendamentul 16
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. reaminteşte că PEV oferă un cadru 
excelent pentru cooperarea regională în 
domenii precum mediul, securitatea 
energetică, cultura, transportul, 
gestionarea frontierelor şi migraţia; 
sprijină, oriunde este posibil, negocierea 
unor acorduri sectoriale obligatorii din 
punct de vedere juridic, care să faciliteze 
integrarea politicilor comune; insistă, în 
special, asupra necesităţii de a mobiliza 
investiţii destinate extinderii reţelelor 
transeuropene de transport şi energie în 
ţările PEV;

Or. es
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Amendamentul 17
Gisela Kallenbach

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că protecţia climei şi 
eficienţa energetică reprezintă domenii 
cheie pentru cooperarea consolidată între 
UE şi toţi partenerii PEV; consideră că ar 
trebui să fie promovate doar proiectele 
care respectă criteriile dezvoltării 
durabile; 

Or. de

Amendamentul 18
Markus Pieper

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. îndeamnă Comisia să înainteze o 
propunere privind o politică de vecinătate 
îmbunătăţită, ţinând cont de ţările 
învecinate, ale căror negocieri de aderare 
au în prezent puţine şanse de succes, însă 
care pot dezvolta relaţii permanente de 
legătură cu UE;

Or. de
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