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Amendamentul 1
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. întrucât politica de coeziune a UE 
rămâne un pilon esenţial în procesul de 
integrare europeană şi joacă un rol activ 
în reducerea inegalităţilor şi a deficitelor 
de dezvoltare;

Or. es

Amendamentul 2
Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politica regională a UE 
demonstrează de mult timp publicului 
european valoarea sa adăugată unică la 
nivel european, promovând în mod eficient 
coeziunea economică şi socială în UE şi 
contribuind în acelaşi timp la atingerea 
obiectivelor strategiei de la Lisabona 
pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă; respinge, aşadar, orice 
tentativă de renaţionalizare a acestei 
politici comunitare; îşi reiterează poziţia 
deja consacrată conform căreia politica de 
coeziune ar trebui să vizeze totalitatea 
teritoriului UE şi partea cea mai 
semnificativă a resurselor financiare 
disponibile ar trebui să se concentreze 
asupra nevoilor regiunilor mai puţin
dezvoltate;

1. consideră că politica regională a UE 
demonstrează de mult timp publicului 
european valoarea sa adăugată unică la 
nivel european, promovând în mod eficient 
coeziunea economică şi socială în UE şi 
contribuind în acelaşi timp la atingerea 
obiectivelor strategiei de la Lisabona 
pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă; respinge, aşadar, orice 
tentativă de renaţionalizare a acestei 
politici comunitare; îşi reiterează poziţia 
deja consacrată conform căreia politica de 
coeziune ar trebui să vizeze totalitatea 
teritoriului UE şi partea cea mai 
semnificativă a resurselor financiare 
disponibile ar trebui să se concentreze 
asupra nevoilor regiunilor mai puţin 
dezvoltate; invită Comisia să evalueze în 
ce măsură programele din cadrul 
fondurile structurale pot contribui la 
realizarea unor obiective specifice ale 
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legislaţiei comunitare, cum ar fi cele 
prevăzute în legislaţia comunitară privind 
schimbările climatice şi energia, precum 
şi în planul de acţiune privind 
biodiversitatea;

Or. en

Amendamentul 3
Jean Marie Beaupuy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politica regională a UE 
demonstrează de mult timp publicului 
european valoarea sa adăugată unică la 
nivel european, promovând în mod eficient 
coeziunea economică şi socială în UE şi 
contribuind în acelaşi timp la atingerea 
obiectivelor strategiei de la Lisabona 
pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă; respinge, aşadar, orice 
tentativă de renaţionalizare a acestei 
politici comunitare; îşi reiterează poziţia 
deja consacrată conform căreia politica de 
coeziune ar trebui să vizeze totalitatea 
teritoriului UE şi partea cea mai 
semnificativă a resurselor financiare 
disponibile ar trebui să se concentreze 
asupra nevoilor regiunilor mai puţin 
dezvoltate;

1. consideră că politica regională a UE 
demonstrează de mult timp publicului 
european valoarea sa adăugată unică la 
nivel european, promovând în mod eficient 
coeziunea economică şi socială în UE şi 
contribuind în acelaşi timp la atingerea 
obiectivelor strategiei de la Lisabona 
pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă şi a obiectivelor de la 
Göteborg privind dezvoltarea sustenabilă; 
respinge, aşadar, orice tentativă de 
renaţionalizare a acestei politici 
comunitare; îşi reiterează poziţia deja 
consacrată conform căreia politica de 
coeziune ar trebui să vizeze totalitatea 
teritoriului UE şi partea cea mai 
semnificativă a resurselor financiare 
disponibile ar trebui să se concentreze 
asupra nevoilor regiunilor mai puţin 
dezvoltate;

Or. fr

Amendamentul 4
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că politica regională a UE 
demonstrează de mult timp publicului 
european valoarea sa adăugată unică la 
nivel european, promovând în mod eficient 
coeziunea economică şi socială în UE şi 
contribuind în acelaşi timp la atingerea 
obiectivelor strategiei de la Lisabona 
pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă; respinge, aşadar, orice 
tentativă de renaţionalizare a acestei 
politici comunitare; îşi reiterează poziţia 
deja consacrată conform căreia politica de 
coeziune ar trebui să vizeze totalitatea 
teritoriului UE şi partea cea mai 
semnificativă a resurselor financiare 
disponibile ar trebui să se concentreze 
asupra nevoilor regiunilor mai puţin 
dezvoltate;

1. consideră că politica regională a UE 
demonstrează de mult timp publicului 
european valoarea sa adăugată unică la 
nivel european, promovând în mod eficient 
coeziunea economică şi socială în UE şi 
contribuind în acelaşi timp la atingerea 
obiectivelor strategiei de la Lisabona 
pentru creştere economică şi ocuparea 
forţei de muncă; respinge, aşadar, orice 
tentativă de renaţionalizare a acestei 
politici comunitare; îşi reiterează poziţia 
deja consacrată conform căreia politica de 
coeziune ar trebui să vizeze totalitatea 
teritoriului UE şi partea cea mai 
semnificativă a resurselor financiare 
disponibile ar trebui să se concentreze 
asupra nevoilor regiunilor celor mai 
sărace;

Or. pl

Amendamentul 5
Jean Marie Beaupuy

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că politica de coeziune  încă 
trebuie consolidată şi că  trebuie să se 
pună un mai mare accent pe valoarea 
adăugată pe care o creează; solicită, prin 
urmare, alocarea unor resurse financiare 
suficiente pentru politica de coeziune la 
nivel comunitar;

Or. fr
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Amendamentul 6
Pedro Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază faptul că, în ciuda 
progreselor realizate în privinţa 
convergenţei în UE, inegalităţile majore 
rămân ridicate şi încă mai există diferenţe 
enorme între statele membre, din punct de 
vedere al nivelului de prosperitate, 
inclusiv cazuri de divergenţă constantă pe 
parcursul mai multor ani deja;

Or. pt

Amendamentul 7
Pedro Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că politica 
structurală trebuie să aibă ca obiective 
principale reducerea diferenţelor în ceea 
ce priveşte nivelul de dezvoltare între 
regiuni, promovarea convergenţei reale, 
precum şi încurajarea creşterii economice 
şi a ocupării forţei de muncă, iar acest 
lucru trebuie să fie un instrument de 
redistribuire şi de compensare pentru 
costurile crescute care decurg din piaţa 
unică, din uniunea economică şi 
monetară şi din liberalizarea comerţului 
internaţional pentru statele membre şi 
regiunile mai defavorizate ale Uniunii; 

Or. pt
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Amendamentul 8
Pedro Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. este îngrijorată de faptul că, în unele 
regiuni fondurile comunitare nu au fost 
suficiente pentru a compensa efectele 
negative generate de piaţa unică, uniunea 
economică şi monetară şi liberalizarea 
comerţului internaţional; prin urmare, 
invită Comisia să efectueze o analiză 
aprofundată a efectelor Pactului de 
stabilitate şi de creştere, ale introducerii 
monedei euro, precum şi ale liberalizării 
pieţelor interne şi internaţionale pentru 
politica de coeziune şi de convergenţă în 
UE; 

Or. pt

Amendamentul 9
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este indispensabil să se 
garanteze finanţarea adecvată pentru 
perioada de după 2013, astfel încât să se 
permită nu numai continuarea cu succes a 
sarcinilor ce ţin în mod tradiţional de 
politica de coeziune, ci şi soluţionarea unei 
serii de noi provocări globale cu efecte 
semnificative asupra teritoriului, cum ar fi 
schimbările climatice şi demografice, 
eficienţa energetică şi concentrarea urbană, 
chestiuni detaliate în cel de-al patrulea 
raport al Comisiei privind coeziunea 
economică şi socială (COM(2007)0273); 
prin urmare, consideră că alocarea unui 

2. consideră că este indispensabil să se 
garanteze finanţarea adecvată pentru 
perioada de după 2013, astfel încât să se 
permită nu numai continuarea cu succes a 
sarcinilor ce ţin în mod tradiţional de 
politica de coeziune, ci şi soluţionarea unei 
serii de noi provocări globale cu efecte 
semnificative asupra teritoriului, cum ar fi 
schimbările climatice şi demografice, 
depopularea, adaptarea la globalizare, 
reabilitarea zonelor rurale, eficienţa 
energetică şi concentrarea urbană, chestiuni 
detaliate în cel de-al patrulea raport al 
Comisiei privind coeziunea economică şi 
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procent de 0,35% din PIB-ul UE va fi 
insuficientă pentru finanţarea acestei 
politici;

socială (COM(2007)0273); prin urmare, 
consideră că alocarea unui procent de 
0,35% din PIB-ul UE va fi insuficientă 
pentru finanţarea acestei politici;

Or. es

Amendamentul 10
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este indispensabil să se 
garanteze finanţarea adecvată pentru 
perioada de după 2013, astfel încât să se 
permită nu numai continuarea cu succes a 
sarcinilor ce ţin în mod tradiţional de 
politica de coeziune, ci şi soluţionarea unei 
serii de noi provocări globale cu efecte 
semnificative asupra teritoriului, cum ar fi 
schimbările climatice şi demografice, 
eficienţa energetică şi concentrarea urbană, 
chestiuni detaliate în cel de-al patrulea 
raport al Comisiei privind coeziunea 
economică şi socială (COM(2007)0273); 
prin urmare, consideră că alocarea unui 
procent de 0,35% din PIB-ul UE va fi 
insuficientă pentru finanţarea acestei 
politici;

2. consideră că este indispensabil să se 
garanteze finanţarea adecvată pentru 
perioada de după 2013, în noul cadru 
financiar multianual, astfel încât să se 
permită nu numai continuarea cu succes a 
sarcinilor ce ţin în mod tradiţional de 
politica de coeziune, ci şi soluţionarea unei 
serii de noi provocări globale cu efecte 
semnificative asupra teritoriului, cum ar fi 
schimbările climatice şi demografice, 
eficienţa energetică şi concentrarea urbană, 
chestiuni detaliate în cel de-al patrulea 
raport al Comisiei privind coeziunea 
economică şi socială (COM(2007)0273); 
prin urmare, consideră că alocarea unui 
procent mai mic de 0,35% din PIB-ul UE 
nu va fi nici pe departe suficientă pentru 
finanţarea acestei politici;

Or. pl

Amendamentul 11
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. consideră că este indispensabil să se 
garanteze finanţarea adecvată pentru 
perioada de după 2013, astfel încât să se 
permită nu numai continuarea cu succes a 
sarcinilor ce ţin în mod tradiţional de 
politica de coeziune, ci şi soluţionarea unei 
serii de noi provocări globale cu efecte 
semnificative asupra teritoriului, cum ar fi 
schimbările climatice şi demografice, 
eficienţa energetică şi concentrarea urbană, 
chestiuni detaliate în cel de-al patrulea 
raport al Comisiei privind coeziunea 
economică şi socială (COM(2007)0273); 
prin urmare, consideră că alocarea unui 
procent de 0,35% din PIB-ul UE va fi 
insuficientă pentru finanţarea acestei 
politici;

2. consideră că este indispensabil să se 
garanteze finanţarea adecvată pentru 
perioada de după 2013, astfel încât să se 
permită nu numai continuarea cu succes a 
sarcinilor ce ţin în mod tradiţional de 
politica de coeziune, ci şi soluţionarea unei 
serii de noi provocări globale cu efecte 
semnificative asupra teritoriului, cum ar fi 
schimbările climatice şi demografice, 
eficienţa energetică şi concentrarea urbană, 
chestiuni detaliate în cel de-al patrulea 
raport al Comisiei privind coeziunea 
economică şi socială (COM(2007)0273);

Or. cs

Amendamentul 12
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanţa menţinerii 
mecanismelor tranzitorii de finanţare 
pentru regiunile aflate în faza de 
introducere progresivă şi de eliminare 
treptată şi pentru statele membre care nu 
mai sunt beneficiare ale  Fondului de 
coeziune, cu scopul de a consolida 
convergenţa nivelurilor atinse;

Or. es
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Amendamentul 13
Pedro Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că resursele financiare 
existente la nivelul Comunităţii, destinate 
politicii de coeziune, sunt insuficiente 
pentru a satisface nevoile de convergenţă 
reală, inegalităţile regionale, nivelul 
ridicat al şomajului, inegalităţile de 
venituri şi sărăcia în cadrul UE; 
reiterează, prin urmare, necesitatea 
pentru o creştere a bugetului comunitar, 
cu obiectivul central şi principal de 
promovare a coeziunii economice şi 
sociale în cadrul Uniunii Europene;

Or. pt

Amendamentul 14
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază necesitatea unei finanţări 
suficiente pentru politica economică, 
socială şi teritorială, cu scopul de a 
reduce inegalităţile regionale persistente 
în accesul şi comunicarea între centru şi 
periferie, care decurg din dezavantajele 
geografice şi structurale, din investiţiile 
insuficiente în infrastructura de transport, 
din eşecul de a diversifica potenţialele 
legături de transport, serviciile publice 
inadecvate în domenii precum educaţia şi 
sănătatea etc.; subliniază, în special, 
obstacolele semnificative în ceea ce 
priveşte accesibilitatea cu care se 
confruntă regiunile montane şi insulare, 
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cele îndepărtate şi foarte îndepărtate, 
oraşele izolate de frontieră, regiunile slab 
populate şi regiunile care suferă de 
depopulare;

Or. es

Amendamentul 15
Pedro Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că o politică regională 
europeană finanţată solid şi în mod 
corespunzător reprezintă o condiţie 
esenţială pentru asimilarea extinderilor 
succesive şi realizarea coeziunii sociale, 
economice şi teritoriale, într-o Uniune 
extinsă; 

Or. pt

Amendamentul 16
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază necesitatea unor resurse 
suficiente pentru a reduce diferenţele
tehnologice importante dintre regiunile 
mai dezvoltate şi regiunile defavorizate;

Or. es
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Amendamentul 17
Pedro Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. consideră că fondurile comunitare 
existente alocate pentru politica de 
coeziune nu sunt suficiente pentru a face 
faţă cerinţelor de convergenţă reală sau 
combaterii disparităţilor regionale, 
nivelului ridicat al şomajului, 
inegalităţilor de venituri şi sărăciei în 
cadrul UE; consideră, prin urmare, că 
este esenţială creşterea cheltuielilor 
comunitare cu cel puţin 1,24 % din PNB 
al UE, în timp ce se explorează toate 
posibilităţile existente, în conformitate cu 
Acordul interinstituţional între 
Parlament, Consiliu şi Comisie privind 
disciplina bugetară şi buna gestionare 
financiară1 şi se asigură aplicarea sa 
integrală, obiectivul primordial fiind 
promovarea coeziunii economice şi 
sociale; 

Or. pt

Amendamentul 18
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 2d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. reiterează necesitatea de a menţine o 
politică de coeziune a UE susţinută de 
fonduri bugetare corespunzătoare, cu 
scopul de a consolida progresele realizate 
în materie de convergenţă în întreaga 
Uniune, reamintind că, totuşi,
convergenţa între statele membre permite 

                                               
1 OJ C 331, 7.12.1993, p. 1.
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creşterea decalajelor în cadrul regiunilor; 
constată, în continuare, că aceste 
inegalităţi regionale şi subregionale pot fi 
observate în diverse domenii, cum ar fi 
ocuparea forţei de muncă, 
productivitatea, veniturile, nivelurile de 
educaţie, capacitatea de inovare etc.; 
subliniază rolul cooperării teritoriale în 
abordarea acestor probleme, şi, prin 
urmare, solicită o alocare bugetară 
suficientă pentru a îndeplini acest 
obiectiv; 

Or. es

Amendamentul 19
Jean Marie Beaupuy

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea simplificării 
procedurilor de implementare a fondurilor 
structurale, în special a sistemelor de 
gestionare şi control; ia notă de faptul că 
absorbţia insuficientă a resurselor 
disponibile de către statele membre se 
datorează într-o oarecare măsură 
complexităţii sistemului; îndeamnă 
Comisia să prezinte fără întârziere
propuneri concrete de simplificare a 
procedurilor relevante care ar trebui 
implementate imediat;

3. subliniază necesitatea simplificării 
procedurilor de implementare a fondurilor 
structurale, în special a sistemelor de 
gestionare şi control, luându-se în acelaşi 
timp măsuri împotriva fraudelor şi a 
neregulilor; ia notă de faptul că absorbţia 
insuficientă a resurselor disponibile de 
către statele membre se datorează într-o 
oarecare măsură complexităţii sistemului; 
salută propunerile recente ale Comisiei 
privind o revizuire anticipată a politicii de 
coeziune a Uniunii, care să includă 
propuneri concrete de simplificare a 
procedurilor relevante care ar trebui 
implementate imediat;

Or. fr
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Amendamentul 20
Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea simplificării 
procedurilor de implementare a fondurilor 
structurale, în special a sistemelor de 
gestionare şi control; ia notă de faptul că 
absorbţia insuficientă a resurselor 
disponibile de către statele membre se 
datorează într-o oarecare măsură 
complexităţii sistemului; îndeamnă 
Comisia să prezinte fără întârziere 
propuneri concrete de simplificare a 
procedurilor relevante care ar trebui 
implementate imediat; 

3. subliniază necesitatea simplificării 
procedurilor de implementare a fondurilor 
structurale, în special a sistemelor de 
gestionare şi control, asigurând, în acelaşi 
timp, caracterul adecvat al mecanismelor 
de control financiar şi implementarea
planului de acţiune menit să consolideze 
supravegherea, în conformitate cu 
administrarea comună a acţiunilor 
structurale; ia notă de faptul că absorbţia 
insuficientă a resurselor disponibile de 
către statele membre se datorează într-o 
oarecare măsură complexităţii sistemului; 
îndeamnă Comisia să prezinte fără 
întârziere propuneri concrete de 
simplificare a procedurilor relevante care 
ar trebui implementate imediat; 

Or. en

Amendamentul 21
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea simplificării 
procedurilor de implementare a fondurilor 
structurale, în special a sistemelor de 
gestionare şi control; ia notă de faptul că 
absorbţia insuficientă a resurselor 
disponibile de către statele membre se 
datorează într-o oarecare măsură 
complexităţii sistemului; îndeamnă 
Comisia să prezinte fără întârziere 
propuneri concrete de simplificare a 

3. subliniază necesitatea simplificării 
procedurilor de implementare a fondurilor 
structurale, în special a sistemelor de 
gestionare şi control; ia notă de faptul că 
absorbţia insuficientă a resurselor 
disponibile de către statele membre se 
datorează într-o oarecare măsură 
complexităţii sistemului; îndeamnă 
Comisia să prezinte fără întârziere 
propuneri concrete de simplificare a 
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procedurilor relevante care ar trebui 
implementate imediat;

procedurilor relevante care ar trebui 
implementate imediat şi care să asigure, 
de asemenea, o împărţire clară a 
responsabilităţilor şi competenţelor între 
UE, statele membre şi autorităţile 
regionale şi locale; 

Or. es

Amendamentul 22
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază necesitatea simplificării 
procedurilor de implementare a fondurilor 
structurale, în special a sistemelor de 
gestionare şi control; ia notă de faptul că 
absorbţia insuficientă a resurselor 
disponibile de către statele membre se 
datorează într-o oarecare măsură 
complexităţii sistemului; îndeamnă 
Comisia să prezinte fără întârziere 
propuneri concrete de simplificare a 
procedurilor relevante care ar trebui 
implementate imediat; 

3. subliniază necesitatea simplificării 
procedurilor de implementare a fondurilor 
structurale, în special a sistemelor de 
gestionare şi control, inclusiv la nivel 
naţional şi regional; ia notă de faptul că 
absorbţia insuficientă a resurselor 
disponibile de către statele membre se 
datorează într-o oarecare măsură 
complexităţii sistemului; îndeamnă 
Comisia să prezinte fără întârziere 
propuneri concrete de simplificare a 
procedurilor relevante care ar trebui 
implementate imediat; 

Or. pl

Amendamentul 23
Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că Comisia s-a implicat 
pentru prima dată în realizarea unei 
evaluări sistematice a eficacităţii 

4. ia act de faptul că Comisia s-a implicat 
pentru prima dată în realizarea unei 
evaluări sistematice a eficacităţii 
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programelor operaţionale din perioada 
2000-2006; aşteaptă cu mare interes 
rezultatele acestei evaluări, care reprezintă 
un efort semnificativ de măsurare a 
eficacităţii acţiunilor politicii de coeziune; 
observă totuşi că este extrem de dificil să 
se realizeze o estimare atotcuprinzătoare a 
efectelor pozitive pe care politica de 
coeziune le-a avut în realitate, deoarece 
acestea nu pot fi măsurate în termeni pur 
economici;

programelor operaţionale din perioada 
2000-2006; aşteaptă cu mare interes 
rezultatele acestei evaluări, care reprezintă 
un efort semnificativ de măsurare a 
eficacităţii acţiunilor politicii de coeziune; 
îndeamnă Comisia să transforme 
finanţarea UE din cadrul financiar 
pentru 2007-2013, condiţionată de 
realizarea obiectivelor specifice ale 
legislaţiei comunitare, cum ar fi cele 
stabilite în cadrul legislaţiei comunitare 
privind schimbările climatice şi energia şi 
în planul de acţiune privind 
biodiversitatea, şi să asigure suspendarea 
finanţării  UE în caz de nerespectare a 
legislaţiei comunitare privind mediul;

Or. en

Amendamentul 24
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de faptul că Comisia s-a implicat 
pentru prima dată în realizarea unei 
evaluări sistematice a eficacităţii 
programelor operaţionale din perioada 
2000-2006; aşteaptă cu mare interes 
rezultatele acestei evaluări, care reprezintă 
un efort semnificativ de măsurare a 
eficacităţii acţiunilor politicii de coeziune; 
observă totuşi că este extrem de dificil să 
se realizeze o estimare atotcuprinzătoare a 
efectelor pozitive pe care politica de 
coeziune le-a avut în realitate, deoarece 
acestea nu pot fi măsurate în termeni pur 
economici;

4. ia act de faptul că Comisia s-a implicat 
pentru prima dată în realizarea unei 
evaluări sistematice a eficacităţii 
programelor operaţionale din perioada 
2000-2006; aşteaptă cu mare interes 
rezultatele acestei evaluări, care reprezintă 
un efort semnificativ de măsurare a 
eficacităţii acţiunilor politicii de coeziune; 
observă totuşi că este extrem de dificil, în 
această etapă, să se realizeze o estimare 
atotcuprinzătoare a efectelor pozitive pe 
care politica de coeziune le-a avut în 
realitate, deoarece impactul integral al 
măsurilor adoptate nu va putea fi observat 
decât mai târziu şi nu poate fi măsurat în 
termeni pur economici;

Or. pl
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Amendamentul 25
Pedro Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că politica de coeziune şi 
resursele financiare aferente trebuie să fie 
orientate asupra promovării dezvoltării 
economice, sociale şi teritoriale şi, prin 
urmare, nu trebuie să fie subordonate 
criteriilor de concurenţă şi liberalizare din 
strategia de la Lisabona; consideră că nu 
trebuie să se permită înlocuirea 
convergenţei prin competitivitate, întrucât 
convergenţa este un obiectiv în acele state 
membre şi regiuni în care dezvoltarea 
socială şi economică a rămas încă în 
urmă; 

Or. pt

Amendamentul 26
Pedro Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază faptul că politica de 
coeziune nu trebuie să fie considerată un 
simplu instrument pentru atingerea 
obiectivelor altor politici sectoriale, 
deoarece este o politică comunitară în 
sine, care oferă o valoare adăugată 
substanţială; 

Or. pt
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Amendamentul 27
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. admite că actuala criză financiară a 
schimbat radical situaţia economică şi 
financiară din multe state membre; ia act 
de faptul că priorităţile naţionale în materie 
de investiţii se pot schimba în urma acestei 
crize şi că este posibil ca mai multe 
programe operaţionale să necesite adaptări 
din acest motiv; subliniază faptul că statele 
membre pot, de asemenea, întâmpina 
probleme de lichiditate care să le împiedice 
să asigure plata contribuţiilor naţionale la 
implementarea acţiunilor şi programelor 
structurale; îndeamnă Comisia să 
colaboreze strâns cu statele membre într-un 
efort comun de relansare a economiei 
europene; invită, de asemenea, Comisia să 
propună schimbări ale cadrului legislativ 
în vigoare privind fondurile structurale 
2007-2013, acolo unde este cazul;

5. admite că actuala criză financiară a 
schimbat radical situaţia economică şi 
financiară din multe state membre; ia act 
de faptul că priorităţile naţionale în materie 
de investiţii se pot schimba în urma acestei 
crize şi că este posibil ca mai multe 
programe operaţionale să necesite adaptări 
din acest motiv; subliniază faptul că statele 
membre pot, de asemenea, întâmpina 
probleme de lichiditate care să le împiedice 
să asigure plata contribuţiilor naţionale la 
implementarea acţiunilor şi programelor 
structurale; îndeamnă Comisia să 
colaboreze strâns cu statele membre într-un 
efort comun de relansare a economiei 
europene; salută, de asemenea, 
propunerile Comisiei de modificare a 
cadrului legislativ în vigoare privind 
fondurile structurale 2007-2013, în vederea 
simplificării sistemului, precum şi în 
vederea accelerării şi facilitării plăţilor 
efectuate către statele membre; consideră 
că propunerile reprezintă o primă etapă 
importantă în procesul de sprijinire a 
eforturilor statelor membre de a combate 
efectele negative ale actualei crize 
economice;

Or. en

Amendamentul 28
Bart Staes

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. admite că actuala criză financiară a 
schimbat radical situaţia economică şi 
financiară din multe state membre; ia act 
de faptul că priorităţile naţionale în materie 
de investiţii se pot schimba în urma acestei 
crize şi că este posibil ca mai multe 
programe operaţionale să necesite adaptări 
din acest motiv; subliniază faptul că statele 
membre pot, de asemenea, întâmpina 
probleme de lichiditate care să le împiedice 
să asigure plata contribuţiilor naţionale la 
implementarea acţiunilor şi programelor 
structurale; îndeamnă Comisia să 
colaboreze strâns cu statele membre într-un 
efort comun de relansare a economiei 
europene; invită, de asemenea, Comisia să 
propună schimbări ale cadrului legislativ în 
vigoare privind fondurile structurale 2007-
2013, acolo unde este cazul;

5. admite că actuala criză financiară a 
schimbat radical situaţia economică şi 
financiară din multe state membre; ia act 
de faptul că priorităţile naţionale în materie 
de investiţii se pot schimba în urma acestei 
crize şi că este posibil ca mai multe 
programe operaţionale să necesite adaptări 
din acest motiv; recomandă ca aceste 
adaptări să se concentreze pe noile 
provocări legate de schimbările climatice 
şi demografice, eficienţa energetică şi 
sursele regenerabile de energie şi oraşele 
dezvoltate sustenabil şi favorabile 
includerii sociale; subliniază faptul că 
statele membre pot, de asemenea, 
întâmpina probleme de lichiditate care să le 
împiedice să asigure plata contribuţiilor 
naţionale la implementarea acţiunilor şi 
programelor structurale; îndeamnă Comisia 
să colaboreze strâns cu statele membre 
într-un efort comun de relansare a 
economiei europene; invită, de asemenea, 
Comisia să propună schimbări ale cadrului 
legislativ în vigoare privind fondurile 
structurale 2007-2013, acolo unde este 
cazul;

Or. en

Amendamentul 29
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. admite că actuala criză financiară a 
schimbat radical situaţia economică şi 
financiară din multe state membre; ia act 
de faptul că priorităţile naţionale în materie 
de investiţii se pot schimba în urma acestei 
crize şi că este posibil ca mai multe 

5. admite că actuala criză financiară a 
schimbat radical situaţia economică şi 
financiară din multe state membre; ia act 
de faptul că priorităţile naţionale în materie 
de investiţii se pot schimba în urma acestei 
crize şi că este posibil ca mai multe 
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programe operaţionale să necesite adaptări 
din acest motiv; subliniază faptul că statele 
membre pot, de asemenea, întâmpina 
probleme de lichiditate care să le împiedice 
să asigure plata contribuţiilor naţionale la 
implementarea acţiunilor şi programelor 
structurale; îndeamnă Comisia să 
colaboreze strâns cu statele membre într-un 
efort comun de relansare a economiei 
europene; invită, de asemenea, Comisia să 
propună schimbări ale cadrului legislativ 
în vigoare privind fondurile structurale 
2007-2013, acolo unde este cazul;

programe operaţionale să necesite adaptări 
din acest motiv; subliniază faptul că statele 
membre pot, de asemenea, întâmpina 
probleme de lichiditate care să le împiedice 
să asigure plata contribuţiilor naţionale la 
implementarea acţiunilor şi programelor 
structurale; salută, în consecinţă, 
propunerile Comisiei de modificare a 
cadrului legislativ existent privind 
fondurile structurale 2007-2013, precum 
şi dorinţa sa de a prelungi termenul limită 
pentru închiderea conturilor pentru 
programele cofinanţate din fondurile 
structurale în perioada de programare 
2000-2006; îndeamnă Comisia să 
colaboreze strâns cu statele membre într-un 
efort comun de relansare a economiei 
europene;

Or. pl

Amendamentul 30
Rumiana Jeleva

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5 a. subliniază faptul că scopul final al 
finanţării UE este acela de a îmbunătăţi 
calitatea vieţii cetăţenilor Uniunii şi, prin 
urmare, solicită statelor membre să 
asigure gestionarea optimă a fondurilor 
UE; având în vedere acest aspect, 
reaminteşte necesitatea unei bune 
guvernări şi importanţa combaterii 
fraudei, a corupţiei şi a crimei organizate, 
care încalcă direct principiile care stau la 
baza bugetului Uniunii Europene; prin 
urmare, salută eforturile depuse de OLAF 
în acest sens;

Or. en
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Amendamentul 31
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. în contextul coeziunii teritoriale, 
recomandă consolidarea în mod 
semnificativ a obiectivului de cooperare 
teritorială europeană atât din punct de 
vedere politic, cât şi financiar şi sugerează 
asigurarea unor fonduri suplimentare
pentru următoarea perioadă de programare; 
salută eforturile recente ale Comisiei de 
consolidare a cooperării teritoriale prin 
crearea unor structuri de cooperare 
transnaţională pentru ţările care se 
confruntă cu probleme similare; ia act cu 
un deosebit interes de strategia Mării 
Baltice, care arată că, în viitor, ar putea fi 
avute în vedere strategii similare pentru 
alte regiuni;

6. în contextul coeziunii teritoriale, 
recomandă consolidarea în mod 
semnificativ a obiectivului de cooperare 
teritorială europeană atât din punct de 
vedere politic, cât şi financiar şi sugerează 
asigurarea unor fonduri suplimentare 
pentru următoarea perioadă de programare; 
salută eforturile recente ale Comisiei de 
consolidare a cooperării teritoriale prin 
crearea unor structuri de cooperare 
transnaţională pentru ţările care se 
confruntă cu probleme similare; ia act cu 
un deosebit interes de strategia Mării 
Baltice, care arată că, în viitor, ar putea fi 
avute în vedere strategii similare pentru 
alte tipuri de unităţi teritoriale;

Or. pl

Amendamentul 32
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6 a. îndeamnă Comisia să propună un 
sistem cuprinzător de asistenţă tranzitorie 
pentru perioada de după 2013 pentru 
regiunile care vor depăşi pragul de 75% 
din PIB; consideră că este de maximă 
importanţă acordarea unui tratament 
separat acestor „regiuni de tranziţie”, 
deoarece acestea vor fi în continuare într-
o fază de tranziţie a dezvoltării lor şi 
trebuie, prin urmare, să aibă dreptul de a 
beneficia de un statut mai clar definit, de 
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reguli transparente şi de o mai mare 
siguranţă în ceea ce priveşte sprijinul 
tranzitoriu primit din fondurile 
structurale în decursul următoarei 
perioade de programare;

Or. en

Amendamentul 33
Pedro Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. subliniază că dimensiunea teritorială 
nu trebuie să fie o contrapondere pentru 
principalul obiectiv al politicii regionale 
sau să i se permită să influenţeze negativ 
acest obiectiv, care este promovarea 
coeziunii economice şi sociale, şi anume 
reducerea inegalităţilor de dezvoltare 
între regiuni şi lipsa de progres din 
regiunile cele mai defavorizate;

Or. pt

Amendamentul 34
Emmanouil Angelakas, Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6 b. constată cu interes dezbaterea cu 
privire la planificarea următorului cadru 
financiar, pe o perioadă de cinci ani, în 
loc de perioada curentă de şapte ani, 
astfel încât să coincidă cu mandatele 
Comisiei Europene şi Parlamentului 
European; este totuşi conştient de 
dificultăţile mari de implementare a 
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programelor multianuale de fonduri 
structurale într-o perioadă de programare 
atât de scurtă; propune ca politica de 
coeziune să fie planificată pe o perioadă 
de zece ani, cu o revizuire semnificativă a 
cadrului legislativ şi operaţional după 
primii cinci ani;

Or. en

Amendamentul 35
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6 c. subliniază efectele pozitive ale noilor 
iniţiative Jessica, Jaspers şi Jeremie, care 
sunt finanţate de către Banca Europeană 
de Investiţii şi de către alte instituţii, şi 
solicită extinderea acestor iniţiative în 
următorul cadru financiar;

Or. en

Amendamentul 36
Rumiana Jeleva

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. în contextul coeziunii teritoriale, 
recomandă consolidarea în mod 
semnificativ a obiectivului de cooperare 
teritorială europeană atât din punct de 
vedere politic, cât şi financiar şi sugerează 
asigurarea unor fonduri suplimentare 
pentru următoarea perioadă de programare; 
salută eforturile recente ale Comisiei de 
consolidare a cooperării teritoriale prin 

7. în contextul coeziunii teritoriale, 
recomandă consolidarea în mod 
semnificativ a obiectivului de cooperare 
teritorială europeană atât din punct de 
vedere politic, cât şi financiar şi sugerează 
asigurarea unor fonduri suplimentare 
pentru următoarea perioadă de programare; 
salută eforturile recente ale Comisiei de 
consolidare a cooperării teritoriale prin 
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crearea unor structuri de cooperare 
transnaţională pentru ţările care se 
confruntă cu probleme similare; ia act cu 
un deosebit interes de strategia Mării 
Baltice, care arată că, în viitor, ar putea fi 
avute în vedere strategii similare pentru 
alte regiuni;

crearea unor structuri de cooperare 
transnaţională pentru ţările care se 
confruntă cu probleme similare; ia act cu 
un deosebit interes de strategia Mării 
Baltice, care arată că, în viitor, ar putea fi 
avute în vedere strategii similare pentru 
alte regiuni, cum ar fi regiunea Mării 
Negre; 

Or. en

Amendamentul 37
Jean Marie Beaupuy

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reaminteşte că, în cursul negocierilor 
privind regulamentul referitor la fondurile 
structurale 2007-2013, în contextul unui 
trialog informal, Parlamentul a propus 
realocarea resurselor necheltuite, care se 
pierd din cauza regulii N+2/N+3, către 
rubrica 1b privind coeziunea din bugetul 
comunitar şi către alte programe 
operaţionale cu o rată de absorbţie mai 
ridicată; regretă profund că această 
propunere nu a fost acceptată de Consiliu 
la momentul respectiv; invită Comisia, cu 
ocazia evaluării intermediare iminente, să 
dea curs propunerii Parlamentului şi să 
facă propuneri specifice pentru realocarea 
acestor resurse. 

7. reaminteşte că, în cursul negocierilor 
privind regulamentul referitor la fondurile 
structurale 2007-2013, în contextul unui 
trialog informal, Parlamentul a propus 
realocarea resurselor necheltuite, care se 
pierd din cauza regulii N+2/N+3, către 
rubrica 1b privind coeziunea din bugetul 
comunitar şi către alte programe 
operaţionale cu o rată de absorbţie mai 
ridicată, precum şi pentru crearea unei 
rezerve a Comunităţii pentru calitate şi 
performanţă, care ar reprezenta un 
mecanism menit să recompenseze 
progresul; regretă profund că aceste 
propuneri nu au fost acceptate de Consiliu 
la momentul respectiv; invită Comisia, cu 
ocazia evaluării intermediare iminente, să 
dea curs propunerii Parlamentului şi să 
facă propuneri specifice pentru realocarea 
acestor resurse. 

Or. fr
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Amendamentul 38
Oldřich Vlasák

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. reaminteşte că, în cursul negocierilor 
privind regulamentul referitor la fondurile 
structurale 2007-2013, în contextul unui 
trialog informal, Parlamentul a propus 
realocarea resurselor necheltuite, care se 
pierd din cauza regulii N+2/N+3, către 
rubrica 1b privind coeziunea din bugetul 
comunitar şi către alte programe 
operaţionale cu o rată de absorbţie mai 
ridicată; regretă profund că această 
propunere nu a fost acceptată de Consiliu 
la momentul respectiv; invită Comisia, cu 
ocazia evaluării intermediare iminente, să 
dea curs propunerii Parlamentului şi să 
facă propuneri specifice pentru 
realocarea acestor resurse.

7. reaminteşte că, în cursul negocierilor 
privind regulamentul referitor la fondurile 
structurale 2007-2013, în contextul unui 
trialog informal, Parlamentul a propus 
realocarea resurselor necheltuite, care se 
pierd din cauza regulii N+2/N+3, către 
rubrica 1b privind coeziunea din bugetul 
comunitar şi către alte programe 
operaţionale cu o rată de absorbţie mai 
ridicată; invită Comisia să efectueze o 
analiză a impactului reprezentat de 
punerea în practică a acestui instrument.

Or. cs

Amendamentul 39
Pedro Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. recomandă ca politica de coeziune a 
Uniunii Europene, în diversele sale 
aspecte, să fie adaptată prin intermediul 
unor măsuri specifice pentru regiunile 
cele mai îndepărtate, în conformitate cu 
articolul 299 alineatul (2) din Tratatul 
CE; invită Comisia să propună măsuri şi 
politici de natură permanentă şi flexibilă 
şi finanţate corespunzător, care pot fi 
adaptate nevoilor fiecărei regiuni 
îndepărtate şi să le ajute să abordeze 
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constrângerile inerente de dezvoltare de 
care sunt afectate; 

Or. pt

Amendamentul 40
Pedro Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. atrage atenţia asupra situaţiei din 
aceste regiuni, care, în ciuda faptului că 
sunt printre cele mai defavorizate din UE-
15, acum sunt excluse din grupul celor 
mai defavorizate din UE-27, doar din 
motive statistice; recomandă să se acorde 
atenţie situaţiei dificile a acestor regiuni, 
reamintind că au suferit reduceri de buget 
în conformitate cu prezentul cadru 
financiar; consideră că acest cadru 
trebuie să fie revizuit, astfel încât să se 
restabilească în regiunile afectate de 
„efectul statistic” aceleaşi niveluri de 
sprijin de care ar fi beneficiat în temeiul 
criteriilor de eligibilitate pentru UE-15;

Or. pt

Amendamentul 41
Pedro Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 7c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. subliniază faptul că ajutorul public 
acordat în cadrul fondurilor structurale 
trebuie să fie condiţionat de existenţa 
unor contracte pe termen lung cu 
întreprinderile, cu dispoziţii referitoare la 
durata şi la ocuparea forţei de muncă, 
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astfel încât să se asigure că nu este 
încurajată relocarea; 

Or. pt

Amendamentul 42
Pedro Guerreiro

Proiect de aviz
Punctul 7d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. consideră că este necesar să se 
mărească ratele de cofinanţare 
comunitară pentru regiunile de 
„convergenţă” şi, în special, pentru cele 
mai defavorizate regiuni din statele 
membre beneficiare ale Fondului de 
coeziune şi pentru regiunile dezavantaje
permanent geografic sau natural , cum ar 
fi regiunile cele mai îndepărtate;

Or. pt
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