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Amendamentul 9
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. Salută în mod hotărât adoptarea 
Planului european de redresare economică 
ce prezintă acțiunea coordonată a statelor 
membre și a Comisiei în vederea 
gestionării crizei economice. Planul se 
bazează pe principiul solidarității și al 
dreptății sociale și corespunde Strategiei 
de la Lisabona. Măsurile pe care le 
propune vor contribui la reforme 
structurale mai profunde, gândite pe 
termen lung.

1. salută adoptarea planului european de 
redresare economică ce prezintă acțiunea 
coordonată a statelor membre și a Comisiei 
în vederea gestionării crizei economice;
măsurile pe care le propune vor contribui la 
reforme structurale mai profunde, gândite 
pe termen lung;

Or. en

Amendamentul 10
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. Salută în mod hotărât adoptarea Planului
european de redresare economică ce 
prezintă acțiunea coordonată a statelor 
membre și a Comisiei în vederea 
gestionării crizei economice. Planul se 
bazează pe principiul solidarității și al 
dreptății sociale și corespunde Strategiei de 
la Lisabona. Măsurile pe care le propune 
vor contribui la reforme structurale mai 
profunde, gândite pe termen lung.

1. salută în mod hotărât adoptarea planului 
european de redresare economică ce 
prezintă acțiunea coordonată a statelor 
membre și a Comisiei în vederea 
gestionării crizei economice; planul se 
bazează pe principiul solidarității și al 
dreptății sociale și corespunde Strategiei de 
la Lisabona; măsurile pe care le propune 
vor contribui la reforme structurale mai 
profunde, gândite pe termen lung și vor 
sprijini redresarea regiunilor UE, inclusiv 
a celor cu dezavantaje permanente;

Or. en
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Amendamentul 11
Gerardo Galeote

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită Comisiei să monitorizeze 
îndeaproape măsurile de natură 
economică luate de statele membre, 
pentru a garanta faptul că acestea nu 
reprezintă un obstacol în calea 
concurenței pe piața liberă, care a 
constituit, încă de la fondarea UE, un 
pilon esențial al integrării europene și al 
dezvoltării economice;

Or. en

Amendamentul 12
Emmanouil Angelakas

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că politica de coeziune a 
UE, fiind cea mai importantă sursă de 
investiții în economia reală, aduce o 
contribuție importantă la planul european 
de redresare economică; reamintește 
faptul că un procent de peste 65% din 
totalul fondurilor alocate pentru perioada 
2007-2013, sau, în termeni financiari, 230 
de miliarde de euro, este deja consacrat 
investițiilor în cele patru domenii 
prioritare ale Strategiei de la Lisabona 
pentru creștere economică și locuri de 
muncă - oameni, afaceri, infrastructură și 
energie, cercetare și inovare; este ferm 
convins că aceste investiții sunt esențiale 
pentru a răspunde în mod eficient la criza 
financiară actuală;
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Or. en

Amendamentul 13
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. Subliniază faptul că Fondurile
structurale sunt instrumente puternice, 
menite să susțină restructurarea economică 
și socială a regiunilor și, prin urmare, să 
pună în aplicare măsurile de stimulare a 
economiei, concepute în cele patru 
domenii prioritare ale planului; 
încurajează utilizarea acestor fonduri, și 
nu inventarea în grabă a unor noi 
instrumente economice; observă că aceste 
măsuri completează măsurile luate la 
nivel național.

2. subliniază faptul că fondurile structurale 
sunt instrumente puternice, menite să 
susțină restructurarea economică și socială 
a regiunilor; măsurile propuse în cele 
patru domenii prioritare ale planului pentru 
stimularea economiei nu corespund 
situației actuale a societății și nu 
constituie o măsură imediată și drastică 
pentru a împiedica deteriorarea nivelului 
de viață al cetățenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 14
Emmanouil Angelakas

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. Subliniază faptul că Fondurile
structurale sunt instrumente puternice, 
menite să susțină restructurarea economică 
și socială a regiunilor și, prin urmare, să 
pună în aplicare măsurile de stimulare a 
economiei, concepute în cele patru domenii
prioritare ale planului; încurajează 
utilizarea acestor fonduri, și nu inventarea 
în grabă a unor noi instrumente economice; 
observă că aceste măsuri completează 
măsurile luate la nivel național.

2. subliniază faptul că fondurile structurale 
sunt instrumente puternice, menite să 
susțină restructurarea economică și socială 
a regiunilor și, prin urmare, să pună în 
aplicare măsurile de stimulare a economiei, 
concepute în cele patru domenii prioritare 
ale planului; încurajează utilizarea acestor 
fonduri, și nu inventarea în grabă a unor 
noi instrumente economice; observă că 
aceste măsuri completează măsurile luate 
la nivel național; consideră că, datorită 
presiunii semnificative asupra bugetelor 
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naționale, fondurile și măsurile de 
intervenție din cadrul politicii de coeziune 
a UE ar trebui să fie accelerate, pentru a 
oferi economiei un stimulent la momentul 
oportun și pentru a acorda sprijin în 
special persoanelor afectate de criză;

Or. en

Amendamentul 15
Emmanouil Angelakas

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. salută propunerile legislative ale 
Comisiei, care au aceeași orientare cu cea 
a planului european de redresare 
economică și îl completează și care 
vizează modificarea a trei dintre 
regulamentele existente privind fondurile 
structurale 2007-2013; ia act de faptul că 
scopul acestor modificări legislative este 
de a ameliora fluxul de numerar și 
situația lichidităților în statele membre, de 
a facilita utilizarea instrumentelor de 
inginerie financiară, de a simplifica și 
extinde utilizarea sumelor și a costurilor 
forfetare și de a crește posibilitățile de 
sprijin al investițiilor în eficiența 
energetică și în energia regenerabilă în 
sectorul imobiliar; sprijină pe deplin 
aceste propuneri și consideră că punerea 
lor în aplicare poate avea un efect pozitiv 
imediat asupra situației curente;

Or. en
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Amendamentul 16
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. Susține propunerile de modificare a 
normelor de aplicare, pentru creșterea 
flexibilității Fondurilor structurale și 
adaptarea acestora la nevoile create de 
situația economică extraordinară. Cu toate 
acestea, încurajează Comisia să ia în 
considerare posibilitatea de a simplifica 
instrumentele existente.

3. susține propunerile de modificare a 
normelor de aplicare, pentru creșterea 
flexibilității fondurilor structurale și 
adaptarea acestora la nevoile create de 
situația economică extraordinară;

Or. en

Amendamentul 17
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. Susține propunerile de modificare a 
normelor de aplicare, pentru creșterea 
flexibilității Fondurilor structurale și 
adaptarea acestora la nevoile create de 
situația economică extraordinară. Cu toate 
acestea, încurajează Comisia să ia în 
considerare posibilitatea de a simplifica 
instrumentele existente.

3. susține propunerile de modificare a 
normelor de aplicare, pentru creșterea 
flexibilității fondurilor structurale și 
adaptarea acestora la nevoile create de 
situația economică extraordinară, avându-
se în vedere o perspectivă pe termen lung;
cu toate acestea, invită Comisia să ia în 
considerare posibilitatea de a simplifica 
instrumentele existente;

Or. en

Amendamentul 18
Gerardo Galeote

Proiect de aviz
Punctul 3



PE418.386v01-00 8/18 AM\764401RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3. Susține propunerile de modificare a 
normelor de aplicare, pentru creșterea 
flexibilității Fondurilor structurale și 
adaptarea acestora la nevoile create de 
situația economică extraordinară. Cu toate 
acestea, încurajează Comisia să ia în 
considerare posibilitatea de a simplifica 
instrumentele existente.

3. susține propunerile de modificare a 
normelor de aplicare, pentru creșterea 
flexibilității fondurilor structurale și 
adaptarea acestora la nevoile create de 
situația economică extraordinară;
încurajează Comisia să acționeze pentru a 
simplifica instrumentele existente;

Or. en

Amendamentul 19
Gerardo Galeote

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. îndeamnă Comisia și statele membre 
să garanteze faptul că măsurile adoptate 
pentru ca aplicarea fondurilor structurale 
și a Fondului de coeziune să fie 
accelerată, simplificată și mai flexibilă nu 
diminuează responsabilitatea lor de a 
controla punerea în aplicare a acestor 
fonduri;

Or. en

Amendamentul 20
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază rolul important pe care îl 
au organizațiile cetățenești în promovarea 
coeziunii și a incluziunii sociale, în 
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special într-o perioadă de criză 
economică; invită Comisia să garanteze 
faptul că orice simplificare a fondurilor 
structurale va include măsuri pentru 
reducerea poverii administrative a acestor 
organizații;

Or. en

Amendamentul 21
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. salută instituirea, de către Comisie, a 
unui grup de experți („grupul de acțiune 
privind simplificarea”) care acționează în 
vederea unei posibile simplificări 
suplimentare a procedurilor de punere în 
aplicare a fondurilor structurale; așteaptă 
cu nerăbdare noile propuneri de 
simplificare din partea Comisiei, 
prevăzute pentru începutul anului 2009;

Or. en

Amendamentul 22
Gerardo Galeote

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. este preocupat în mod special de 
impactul asimetric al crizei pe teritoriul 
european și îndeamnă Comisia și statele 
membre să acorde atenția cuvenită 
obiectivului privind coeziunea teritorială 
atunci când planifică și pun în aplicare 
măsuri concrete de combatere a crizei 
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economice;  solicită, în special, Comisiei 
să asigure un echilibru geografic adecvat 
atunci când prezintă lista de proiecte 
specifice solicitate de către Consiliul 
European pentru a consolida investițiile 
în infrastructură și în eficiența 
energetică;

Or. en

Amendamentul 23
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. Consideră că măsuri precum accelerarea 
plăților sau utilizarea plăților și a ratelor 
forfetare vor stimula punerea în aplicare a 
proiectelor, în special în domeniul 
infrastructurii, al energiei și al mediului. 

4. consideră că măsuri precum accelerarea 
plăților sau utilizarea plăților și a ratelor 
forfetare vor stimula punerea în aplicare a 
proiectelor, în special în domeniul 
infrastructurii, al energiei și al mediului;
regretă, cu toate acestea, că nu s-au luat 
alte măsuri importante, spre exemplu 
privind posibilitatea, limitată în prezent la 
anul 2009, de efectuare a unor plăți 
intermediare, în condițiile în care statele 
membre și-au dat avizul fără rezerve, deși 
Comisia și-a prezentat observațiile 
(cheltuielile care se dovedesc ulterior a nu 
fi compatibile cu sistemul de gestionare și 
de control vor fi deduse din prima cerere 
de plată depusă ulterior);

Or. en

Amendamentul 24
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. Consideră că măsuri precum accelerarea 
plăților sau utilizarea plăților și a ratelor 
forfetare vor stimula punerea în aplicare a 
proiectelor, în special în domeniul 
infrastructurii, al energiei și al mediului.

4. consideră că măsuri precum 
flexibilitatea și accelerarea plăților sau 
utilizarea plăților și a ratelor forfetare vor 
stimula punerea în aplicare a proiectelor, în 
special în domeniul infrastructurii, al 
energiei și al mediului; în acest sens, 
Comisia ar trebui să le ofere statelor 
membre orientări clare în special cu 
privire la sistemele de decontare forfetară;

Or. en

Amendamentul 25
Jan Olbrycht

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. Consideră că măsuri precum accelerarea 
plăților sau utilizarea plăților și a ratelor 
forfetare vor stimula punerea în aplicare a 
proiectelor, în special în domeniul 
infrastructurii, al energiei și al mediului.

4. consideră că măsuri precum accelerarea 
plăților sau utilizarea plăților și a ratelor 
forfetare vor stimula și accelera punerea în 
aplicare a proiectelor, în special în 
domeniul infrastructurii, al energiei și al 
mediului, inclusiv a proiectelor „soft” 
finanțate prin FSE;

Or. en

Amendamentul 26
Iratxe García Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. Evidențiază importanța măsurilor de 
susținere a ocupării forței de muncă și a 
întreprinderilor pentru o relansare 

5. evidențiază importanța măsurilor de 
susținere a ocupării forței de muncă și a 
întreprinderilor pentru o relansare 
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economică de succes; invită statele 
membre să utilizeze pe scară largă 
Fondurile structurale, pentru a promova 
crearea locurilor de muncă, întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri) și spiritul 
întreprinzător.

economică de succes; solicită adoptarea 
unor acțiuni decisive pentru a susține 
cererea la nivel economic, precum și a 
unor măsuri de sprijinire a IMM-urilor și 
a autorităților regionale și locale în 
vederea menținerii coeziunii și a protejării 
proiectelor-cheie în materie de investiții și 
infrastructură; invită statele membre să 
utilizeze pe scară largă fondurile 
structurale, pentru a promova crearea de 
locuri de muncă, întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri) și spiritul 
întreprinzător;

Or. en

Amendamentul 27
Kyriacos Triantaphyllides

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. Evidențiază importanța măsurilor de 
susținere a ocupării forței de muncă și a 
întreprinderilor pentru o relansare 
economică de succes; invită statele 
membre să utilizeze pe scară largă 
Fondurile structurale, pentru a promova 
crearea locurilor de muncă, întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri) și spiritul 
întreprinzător.

5. evidențiază importanța măsurilor de 
susținere a întreprinderilor, dar mai ales a 
măsurilor de promovare a ocupării forței 
de muncă, pentru o relansare economică de 
succes; invită statele membre să utilizeze 
pe scară largă fondurile structurale, pentru 
a promova crearea de locuri de muncă și 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);

Or. en

Amendamentul 28
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. Evidențiază importanța măsurilor de 
susținere a ocupării forței de muncă și a 
întreprinderilor pentru o relansare 
economică de succes; invită statele 
membre să utilizeze pe scară largă 
Fondurile structurale, pentru a promova 
crearea locurilor de muncă, întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri) și spiritul 
întreprinzător.

5. evidențiază importanța măsurilor de 
susținere a ocupării forței de muncă și a 
întreprinderilor pentru o relansare 
economică de succes; invită statele 
membre să utilizeze pe scară largă 
fondurile structurale, pentru a promova 
formarea profesională, crearea de locuri
de muncă, întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri) și spiritul întreprinzător;

Or. en

Amendamentul 29
Gerardo Galeote

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. Evidențiază importanța măsurilor de 
susținere a ocupării forței de muncă și a 
întreprinderilor pentru o relansare 
economică de succes; invită statele 
membre să utilizeze pe scară largă 
Fondurile structurale, pentru a promova
crearea locurilor de muncă, întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri) și spiritul 
întreprinzător.

5. evidențiază importanța măsurilor de 
susținere a ocupării forței de muncă și a 
întreprinderilor pentru o relansare 
economică de succes; invită statele 
membre să utilizeze pe scară largă 
fondurile structurale, pentru a asigura
crearea de locuri de muncă și pentru a 
promova IMM-urile și spiritul 
întreprinzător;

Or. en

Amendamentul 30
Marian Harkin

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța întreprinderilor 
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economiei sociale, precum instituțiile 
financiare cooperative, care pot sprijini 
modelele economice durabile și promova 
accesul la serviciile financiare; invită 
Comisia să sprijine instituțiile de acest tip, 
prin reducerea obstacolelor birocratice în 
calea obținerii de finanțare comunitară;

Or. en

Amendamentul 31
Gerardo Galeote

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă băncile și instituțiile 
financiare să facă uz, pe deplin, de 
facilitățile care li s-au acordat pentru a 
menține și sprijini creditele acordate 
economiei și pentru a transmite 
beneficiarilor de credite reducerile ratelor 
dobânzilor de referință;

Or. en

Amendamentul 32
Gerardo Galeote

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. Încurajează statele membre să utilizeze 
mai frecvent posibilitățile oferite de Banca 
Europeană de Investiții și, în special, 
instrumentele financiare JESSICA și 
JEREMIE. Subliniază importanța 
JASPERS pentru pregătirea proiectelor.

6. încurajează statele membre să utilizeze 
mai frecvent posibilitățile oferite de Banca 
Europeană de Investiții și de Banca 
Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare și, în special, instrumentele 
financiare JESSICA și JEREMIE, precum 
și inițiativa Jasmine, recent creată, de 
dezvoltare a instituțiilor de microfinanțare 
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din Europa, pentru a sprijini creșterea 
economică și ocuparea forței de muncă; 
subliniază de asemenea importanța 
JASPERS pentru pregătirea proiectelor;

Or. en

Amendamentul 33
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. Încurajează statele membre să utilizeze 
mai frecvent posibilitățile oferite de Banca 
Europeană de Investiții și, în special, 
instrumentele financiare JESSICA și 
JEREMIE. Subliniază importanța 
JASPERS pentru pregătirea proiectelor.

6. încurajează statele membre să utilizeze 
mai frecvent posibilitățile oferite de Banca 
Europeană de Investiții și, în special, 
instrumentele financiare JESSICA și 
JEREMIE; invită Comisia să aibă în 
vedere simplificarea condițiilor de alocare 
a fondurilor din cadrul celor două 
instrumente menționate anterior; 
subliniază importanța JASPERS pentru 
pregătirea proiectelor;

Or. en

Amendamentul 34
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. Încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică acordată statelor membre, 
pentru a îmbunătăți calitatea proiectelor și 
eficiența punerii în aplicare a acestora.

7. încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică acordată statelor membre, 
pentru a îmbunătăți calitatea proiectelor și 
eficiența punerii în aplicare a acestora;
subliniază nevoia de diseminare imediată 
de informații către autoritățile locale și 
regionale cu privire la modificarea 
planurilor strategice și operaționale de 
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către autorități în acest scop;

Or. en

Amendamentul 35
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. Încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică acordată statelor membre, 
pentru a îmbunătăți calitatea proiectelor și 
eficiența punerii în aplicare a acestora.

7. încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică acordată statelor membre, 
pentru a îmbunătăți calitatea proiectelor și 
eficiența punerii în aplicare a acestora și 
propune crearea unui fond de urgență la 
nivel european pentru a sprijini statele 
membre în abordarea, pe viitor, a crizelor 
de același tip cu cea prezentă;

Or. en

Amendamentul 36
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. Încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică acordată statelor membre,
pentru a îmbunătăți calitatea proiectelor și 
eficiența punerii în aplicare a acestora.

7. încurajează Comisia să intensifice 
asistența tehnică acordată statelor membre 
și să promoveze schimbul de bune practici 
între regiuni pentru a îmbunătăți calitatea 
proiectelor și eficiența punerii în aplicare a 
acestora;

Or. en
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Amendamentul 37
Gerardo Galeote

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. solicită elaborarea unor criterii și a 
unor standarde detaliate adecvate pentru 
monitorizarea atentă și reevaluarea 
permanentă a eficienței planurilor de 
redresare la nivel național și regional, 
ținând seama de faptul că amploarea 
deplină a crizei nu poate fi încă apreciată 
cu exactitate;

Or. en

Amendamentul 38
Jean Marie Beaupuy

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. Solicită Comisiei să monitorizeze 
efectele modificărilor aduse modului de 
utilizare a Fondurilor structurale și să ia în 
considerare observațiile sale cu ocazia 
examinării intermediare a îndrumărilor 
strategice comunitare privind coeziunea.

8. solicită Comisiei să monitorizeze 
efectele modificărilor aduse modului de 
punere în aplicare a fondurilor structurale 
și să evalueze în 2010 eficiența reformelor 
întreprinse în cadrul procedurilor sus-
menționate;

Or. en

Amendamentul 39
Emmanouil Angelakas

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. Solicită Comisiei să monitorizeze 8. solicită Comisiei să monitorizeze 
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efectele modificărilor aduse modului de 
utilizare a Fondurilor structurale și să ia în 
considerare observațiile sale cu ocazia 
examinării intermediare a îndrumărilor 
strategice comunitare privind coeziunea.

efectele modificărilor aduse modului de 
punere în aplicare a fondurilor structurale 
și să ia în considerare, cu ocazia examinării 
intermediare, observațiile Parlamentului 
European în elaborarea propunerilor sale 
pentru noua generație de programe din 
cadrul fondurilor structurale;

Or. en
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