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Alteração 1
Karima Delli

Proposta de resolução
Citação 24-A (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 
2010/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 Dezembro 2010, que 
estabelece um programa de concessão de 
apoio financeiro comunitário a projectos 
no domínio da energia para o 
relançamento da economia,

Or. fr

Alteração 2
Karima Delli

Proposta de resolução
Citação 24-B (nova)

Proposta de resolução Alteração

- Tendo em conta o Regulamento (CE) 
n.º 397/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Maio de 2009, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 1080/2006 
relativo ao Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional no que 
respeita à elegibilidade dos investimentos 
em matéria de eficiência energética e de 
energias renováveis no sector da 
habitação,

Or. fr

Alteração 3
Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
Considerando A
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Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a Europa pode ser 
caracterizada pelo seu desenvolvimento 
policêntrico e toda uma variedade de áreas 
urbanas e cidades diversamente 
dimensionadas e que dispõem de 
competências e recursos heterogéneos;
considerando que seria inadequado e 
mesmo problemático adoptar uma 
definição comum de “áreas urbanas”,

A. Considerando que a Europa pode ser 
caracterizada pelo seu desenvolvimento 
policêntrico e toda uma variedade de áreas 
urbanas e cidades diversamente 
dimensionadas e que dispõem de 
competências e recursos heterogéneos; 
considera conveniente estabelecer uma 
definição comum de “áreas urbanas”,

Or. it

Alteração 4
Peter Simon

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a Europa pode ser 
caracterizada pelo seu desenvolvimento 
policêntrico e toda uma variedade de áreas 
urbanas e cidades diversamente 
dimensionadas e que dispõem de 
competências e recursos heterogéneos; 
considerando que seria inadequado e 
mesmo problemático adoptar uma 
definição comum de “áreas urbanas”,

A. Considerando que a Europa pode ser 
caracterizada pelo seu desenvolvimento 
policêntrico e toda uma variedade de áreas 
urbanas e cidades diversamente 
dimensionadas e que dispõem de 
competências e recursos heterogéneos; 
considerando que seria problemático 
adoptar uma definição comum de “áreas 
urbanas”, numa base meramente 
estatística, e que, por essa razão, é 
conveniente examinar o modo como uma 
abordagem funcional pode conduzir a 
uma definição uniforme de "urbano", 
criando assim a base para uma definição 
legal clara da dimensão urbana da 
política da UE,

Or. de

Alteração 5
Karima Delli
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Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a Europa pode ser 
caracterizada pelo seu desenvolvimento 
policêntrico e toda uma variedade de áreas 
urbanas e cidades diversamente 
dimensionadas e que dispõem de 
competências e recursos heterogéneos; 
considerando que seria inadequado e 
mesmo problemático adoptar uma 
definição comum de “áreas urbanas”,

A. Considerando que a União Europeia 
pode ser caracterizada por um 
desenvolvimento policêntrico e por toda 
uma variedade de áreas urbanas e cidades 
diversamente dimensionadas e que 
dispõem de competências e recursos 
heterogéneos; considerando que seria 
inadequado e mesmo problemático adoptar 
uma definição comum de “áreas urbanas”,
considerando, porém, que seria pertinente 
uma definição juridicamente clara da 
dimensão urbana, assente numa base 
funcional, no quadro da política de 
coesão e das demais políticas 
comunitárias,

Or. fr

Alteração 6
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
Considerando A

Proposta de resolução Alteração

A. Considerando que a Europa pode ser 
caracterizada pelo seu desenvolvimento 
policêntrico e toda uma variedade de áreas
urbanas e cidades diversamente 
dimensionadas e que dispõem de 
competências e recursos heterogéneos; 
considerando que seria inadequado e 
mesmo problemático adoptar uma 
definição comum de “áreas urbanas”,

A. Considerando que a Europa pode ser 
caracterizada pelo seu desenvolvimento 
policêntrico e toda uma variedade de áreas 
urbanas e cidades diversamente 
dimensionadas e que dispõem de 
competências e recursos heterogéneos; 
considerando que seria inadequado e 
mesmo problemático adoptar uma 
definição comum de “áreas urbanas” e, de 
uma maneira geral, do termo “urbano”, 
dado ser difícil obter uma definição que 
englobe a diversidade de situações 
existentes nos Estados-Membros e nas 
regiões, sendo, por conseguinte, de 
opinião que deveria ser deixada aos 
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Estados-Membros a tarefa de estabelecer 
uma definição e uma designação 
obrigatórias de zonas urbanas, de acordo 
com o princípio da subsidiariedade e com 
base em indicadores europeus comuns,

Or. en

Alteração 7
Jan Olbrycht

Proposta de resolução
Considerando B

Proposta de resolução Alteração

B. Considerando que, através das suas 
políticas a UE contribui para o 
desenvolvimento sustentável de áreas 
urbanas, mas em conformidade com o
princípio da subsidiariedade, sendo a
política urbana da competência dos 
Estados-Membros,

B. Considerando que, através das suas 
políticas, a UE contribui para o 
desenvolvimento sustentável de áreas 
urbanas e que, para além das políticas 
urbanas nacionais, é necessário definir, 
com base no princípio da subsidiariedade, 
uma política urbana europeia,

Or. en

Alteração 8
Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que, de forma 
coerente com a estratégia Europa 2020, o 
principal objectivo da política urbana 
deve ser o de contribuir para a coesão 
social e para o desenvolvimento 
sustentável, nomeadamente através de 
uma melhoria das infra-estruturas e dos 
serviços à disposição dos cidadãos e das 
comunidades urbanas,
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Or. it

Alteração 9
Karima Delli

Proposta de resolução
Considerando C-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

C-A. Considerando que as cidades 
apresentam um potencial arquitectónico e 
cultural único, dispõem de consideráveis
forças  de integração social e permitem o 
equilíbrio social graças à preservação da 
diversidade cultural e à manutenção de 
uma ligação permanente entre o centro e 
as periferias,

Or. fr

Alteração 10
Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a integração da 
dimensão urbana nas políticas da UE 
alargou o financiamento disponível para as 
cidades, embora a abordagem integrada 
ao desenvolvimento urbano corra o risco 
de se perder devido a uma focalização 
sectorial reforçada sobre programas 
operacionais individuais,

D. Considerando que a integração da 
dimensão urbana nas políticas da UE 
alargou o financiamento disponível para as 
cidades; considerando que é desejável 
identificar objectivos bem definidos para o
desenvolvimento urbano no âmbito dos
programas operacionais, a fim de 
favorecer a concentração dos recursos,

Or. it

Alteração 11
Peter Simon
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Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a integração da 
dimensão urbana nas políticas da UE 
alargou o financiamento disponível para as 
cidades, embora a abordagem integrada ao 
desenvolvimento urbano corra o risco de se 
perder devido a uma focalização sectorial 
reforçada sobre programas operacionais 
individuais,

D. Considerando que a integração da 
dimensão urbana nas políticas da UE 
alargou o financiamento disponível para as 
cidades, embora a abordagem integrada ao 
desenvolvimento urbano corra o risco de se 
perder devido a uma focalização sectorial 
reforçada sobre programas operacionais 
individuais, e que, em termos de conteúdo, 
essa integração ainda é insuficiente, pelo 
que deve continuar a ser aprofundada,

Or. de

Alteração 12
Karima Delli

Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a integração da 
dimensão urbana nas políticas da UE 
alargou o financiamento disponível para as 
cidades, embora a abordagem integrada ao 
desenvolvimento urbano corra o risco de se 
perder devido a uma focalização sectorial 
reforçada sobre programas operacionais 
individuais,

D. Considerando que a abordagem 
integrada da dimensão urbana nas políticas 
da UE alargou manifestamente o 
financiamento disponível para as cidades, 
embora esta  abordagem aplicada ao 
desenvolvimento urbano corra o risco de se 
perder devido a uma focalização sectorial 
reforçada nos programas operacionais 
individuais, e que continua a caracterizar-
se por uma participação demasiado fraca 
das parcerias locais,

Or. fr

Alteração 13
Oldřich Vlasák
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Proposta de resolução
Considerando D

Proposta de resolução Alteração

D. Considerando que a integração da 
dimensão urbana nas políticas da UE 
alargou o financiamento disponível para as 
cidades, embora a abordagem integrada ao 
desenvolvimento urbano corra o risco de se 
perder devido a uma focalização sectorial 
reforçada sobre programas operacionais 
individuais,

D. Considerando que, com base na 
experiência adquirida com a iniciativa 
URBAN, foram integradas acções 
urbanas no quadro regulamentar dos 
objectivos em matéria de convergência e 
competitividade regional e emprego do 
período de programação 2007-2013; 
considerando que a integração da dimensão 
urbana nas políticas da UE alargou o 
financiamento disponível para as cidades, 
embora a abordagem integrada ao 
desenvolvimento urbano corra o risco de se 
perder devido a uma focalização sectorial 
reforçada sobre programas operacionais 
individuais,

Or. en

Alteração 14
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que o princípio da 
subsidiariedade, na sua forma reforçada e 
ampliada, tal como definido no TFUE, 
bem como a governação a vários níveis e 
um princípio de parceria melhor definido 
são elementos essenciais para a correcta 
execução de todas as políticas da UE, e 
que os recursos e competências das 
autoridades locais e regionais devem ser 
reforçados em conformidade,

Or. en
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Alteração 15
Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que a crise económica 
dos últimos anos agravou as 
desigualdades e o mal-estar social em 
vastas áreas metropolitanas periféricas; 
considerando que, face à crise, as 
autoridades locais devem poder lançar 
acções concretas para lutar contra a 
pobreza e apoiar a coesão social e o 
emprego,

Or. it

Alteração 16
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que, muitas vezes, 
uma política de pólos de desenvolvimento 
baseada na promoção da actividade 
económica nas cidades não teve a 
capacidade de influência suficiente e, 
portanto, teve efeitos limitados na área 
circundante, sem contribuir para um 
desenvolvimento integrado,

Or. es

Alteração 17
Constanze Angela Krehl

Proposta de resolução
Considerando D-A (novo)



AM\864907PT.doc 11/62 PE462.880v01-00

PT

Proposta de resolução Alteração

D-A. Considerando que nas cidades, 
independentemente da sua riqueza ou 
potencial económico, podem existir, em 
certos bairros, problemas específicos, 
como desigualdades sociais extremas, 
pobreza, exclusão e elevada taxa de 
desemprego, que, com o apoio da política 
de coesão, podem ser atenuados ou 
mesmo eliminados,

Or. de

Alteração 18
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
Considerando D-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

D-B. Considerando que a simplificação 
da execução das políticas, incluindo a dos 
mecanismos de controlo e de auditoria, 
contribui para melhorar a eficiência, 
reduzir as taxas de erro, tornar a sua 
estrutura mais fácil para os destinatários 
e aumentar a sua visibilidade; que os 
esforços de simplificação devem 
prosseguir e ser acompanhados por uma 
simplificação dos procedimentos 
nacionais e regionais, para que os 
representantes das zonas urbanas possam 
orientar e gerir melhor a utilização dos 
fundos europeus,

Or. en

Alteração 19
Andrea Cozzolino
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Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Nota que a Agenda Urbana europeia 
inclui, por um lado, a dimensão urbana das 
políticas da UE, em particular a política de 
coesão, e, por outro lado, a vertente 
intergovernamental de esforços a nível 
europeu para coordenar políticas urbanas 
dos Estados-Membros, sendo esta última 
implementada através de reuniões 
ministeriais informais, com a coordenação 
das Presidências sucessivas do Conselho e 
a contribuição activa da Comissão;
considera, neste contexto, que os governos 
locais devem ser mais bem informados 
sobre as actividades da vertente 
intergovernamental e mais estreitamente 
associados a essas actividades;

1. Nota que a Agenda Urbana europeia 
inclui, por um lado, a dimensão urbana das 
políticas da UE, em particular a política de 
coesão, e, por outro lado, a vertente 
intergovernamental de esforços a nível 
europeu para coordenar políticas urbanas 
dos Estados-Membros; recomenda uma 
maior coordenação entre os dois níveis e 
um envolvimento mais estreito dos
governos locais;

Or. it

Alteração 20
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Nota que a Agenda Urbana europeia 
inclui, por um lado, a dimensão urbana das 
políticas da UE, em particular a política de 
coesão, e, por outro lado, a vertente 
intergovernamental de esforços a nível 
europeu para coordenar políticas urbanas 
dos Estados-Membros, sendo esta última 
implementada através de reuniões 
ministeriais informais, com a coordenação 
das Presidências sucessivas do Conselho e 
a contribuição activa da Comissão; 
considera, neste contexto, que os governos 
locais devem ser mais bem informados 
sobre as actividades da vertente 

1. Nota que a Agenda Urbana europeia 
inclui, por um lado, a dimensão urbana das 
políticas da UE, em particular a política de 
coesão, e, por outro lado, a vertente 
intergovernamental dos esforços a nível 
europeu para coordenar políticas urbanas 
dos Estados-Membros, sendo esta última 
implementada através de reuniões 
ministeriais informais, com a coordenação 
das Presidências sucessivas do Conselho e 
a contribuição activa da Comissão; 
considera, neste contexto, que os governos 
locais devem ser mais bem informados 
sobre as actividades da vertente 
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intergovernamental e mais estreitamente 
associados a essas actividades;

intergovernamental e mais estreitamente 
associados a essas actividades; salienta a
necessidade de melhor coordenar as 
decisões e acções das autoridades 
administrativas, tanto a nível comunitário 
como nacional;

Or. fr

Alteração 21
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 1

Proposta de resolução Alteração

1. Nota que a Agenda Urbana europeia 
inclui, por um lado, a dimensão urbana das 
políticas da UE, em particular a política de 
coesão, e, por outro lado, a vertente 
intergovernamental de esforços a nível 
europeu para coordenar políticas urbanas 
dos Estados-Membros, sendo esta última 
implementada através de reuniões 
ministeriais informais, com a coordenação 
das Presidências sucessivas do Conselho e 
a contribuição activa da Comissão; 
considera, neste contexto, que os governos 
locais devem ser mais bem informados 
sobre as actividades da vertente 
intergovernamental e mais estreitamente 
associados a essas actividades;

1. Nota que a Agenda Urbana europeia 
inclui, por um lado, a dimensão urbana das 
políticas da UE, em particular a política de 
coesão, e, por outro lado, a vertente 
intergovernamental de esforços a nível 
europeu para coordenar políticas urbanas 
dos Estados-Membros, sendo esta última 
implementada através de reuniões 
ministeriais informais, com a coordenação 
das Presidências sucessivas do Conselho e 
a contribuição activa da Comissão; 
considera, neste contexto, que os governos 
locais devem ser mais bem informados 
sobre as actividades da vertente 
intergovernamental e mais estreitamente 
associados a essas actividades;

(Introduzir o seguinte subtítulo antes deste 
número: Contexto da dimensão urbana)

Or. en

Alteração 22
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 1-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

1-A. Regista a aprovação da Declaração 
de Toledo e do Documento de Referência 
de Toledo sobre regeneração urbana; 
concorda com a necessidade de maior 
continuidade e coordenação para se 
avançar para um programa de trabalho 
conjunto ou uma Agenda Urbana 
Europeia; congratula-se com o facto de os 
ministros terem sublinhado a necessidade 
de reforçar a cooperação e a coordenação 
com o Parlamento Europeu, bem como 
com o objectivo de reforçar a dimensão 
urbana na política de coesão e promover o 
desenvolvimento urbano sustentável e 
abordagens integradas, mediante o 
reforço e o desenvolvimento de 
instrumentos para dar aplicação à Carta 
de Leipzig a todos os níveis; felicita os 
Estados-Membros e a Comissão pelos 
esforços que envidaram para prosseguir o 
processo de Marselha e dar execução a 
um quadro de referência para cidades 
europeias sustentáveis; segue com 
interesse o lançamento da fase de testes 
do quadro de referência; lamenta, 
contudo, que as cidades não sejam 
suficientemente associadas a este 
processo; exorta, por conseguinte, a 
Comissão e os Estados-Membros a 
velarem por que as cidades não 
participantes sejam melhor informadas 
sobre este processo e a informarem o 
Parlamento sobre a evolução da situação;

Or. en

Alteração 23
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 2
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Proposta de resolução Alteração

2. Salienta que, além da contribuição 
significativa das intervenções da política de 
coesão para o desenvolvimento de áreas 
urbanas, existe um conjunto de outras 
políticas e programas da UE que têm um 
impacto forte sobre o desenvolvimento 
urbano; salienta a necessidade de uma 
melhor compreensão do impacto territorial 
das políticas e solicita um reforço da 
Agenda Urbana nas políticas da UE; 
reitera, neste contexto, o seu pedido de que 
a Comissão proceda a uma avaliação do 
impacto territorial das políticas sectoriais e 
que alargue os mecanismos de avaliação do 
impacto existentes;

2. Salienta que, além da contribuição 
significativa das intervenções da política de 
coesão para o desenvolvimento de áreas 
urbanas, existe um conjunto de outras 
políticas (em matéria de ambiente, 
transportes, energia, etc.) e programas da 
UE que têm um impacto forte sobre o 
desenvolvimento urbano; salienta a 
necessidade de uma melhor compreensão 
do impacto territorial das políticas e 
solicita um reforço da Agenda Urbana nas 
políticas da UE; reitera, neste contexto, o 
seu pedido de que a Comissão proceda a 
uma avaliação do impacto territorial das 
políticas sectoriais e que alargue os 
mecanismos de avaliação do impacto 
existentes; congratula-se, neste contexto, 
com as ideias enunciadas no 5.º relatório 
sobre a coesão económica, social e 
territorial e com o trabalho desenvolvido 
pelo Observatório em Rede do 
Ordenamento do Território Europeu 
(OROTE);

Or. en

Alteração 24
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 2-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

2-A. Acolhe favoravelmente a proposta da 
Comissão relativa ao futuro Quadro 
Estratégico Comum, que poderá optimizar 
as sinergias entre os fundos, tendo em 
vista, em particular, melhor conceber as 
ligações entre as áreas urbanas e as áreas 
rurais e periurbanas; sublinha o valor 
acrescentado europeu da abordagem 
horizontal e integrada da política de 
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coesão e, neste sentido, encoraja um 
reforço das sinergias com as políticas da 
energia, ambiental e de transportes, da 
maior pertinência nas áreas urbanas e 
periurbanas, onde os reptos neste domínio 
são importantes;

Or. fr

Alteração 25
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; 
salienta também que, por outro lado, 
suportam igualmente os custos da 
produtividade económica (crescimento 
urbano desordenado, congestionamento, 
poluição, exclusão, etc.) que põem em 
risco o seu papel de “motores do 
crescimento”; considera, assim, que há 
justificação clara para um empenhamento 
comum relativamente às áreas urbanas da 
UE;

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; que 
nelas reside 73% da população europeia e 
que consomem até 70% da energia da 
União; observa que esta atractividade
económica não é suficiente para 
assegurar um desenvolvimento 
sustentável e equilibrado no território e 
que é conveniente prestar uma atenção 
acrescida ao objectivo global de coesão 
interna e aos desafios conexos (expansão 
urbana, congestionamento, precariedade 
e exclusão social, precariedade energética, 
controlo do desenvolvimento imobiliário, 
crise da habitação, segregação espacial, 
poluição e aquecimento global, etc.); 
considera, assim, que há justificação clara 
para um empenhamento comum 
relativamente às áreas urbanas da UE;

Or. fr
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Alteração 26
Nuno Teixeira

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; salienta 
também que, por outro lado, suportam 
igualmente os custos da produtividade 
económica (crescimento urbano 
desordenado, congestionamento, poluição, 
exclusão, etc.) que põem em risco o seu 
papel de «motores do crescimento»; 
considera, assim, que há justificação clara 
para um empenhamento comum 
relativamente às áreas urbanas da UE;

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da 
UE, são os grandes centros de inovação, 
conhecimento e cultura, com a 
contribuição da presença de PME e, por 
isso, contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; salienta 
também que, por outro lado, suportam 
igualmente os custos da produtividade 
económica (crescimento urbano 
desordenado, congestionamento, poluição, 
exclusão, etc.) que põem em risco o seu 
papel de «motores do crescimento»; 
considera, assim, que há justificação clara 
para um empenhamento comum 
relativamente às áreas urbanas da UE, de 
forma a reduzir os efeitos transversais do 
crescimento e do desenvolvimento e, 
simultaneamente, criar cidades 
sustentáveis a nível económico, social e 
ambiental;

Or. pt

Alteração 27
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
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e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; salienta 
também que, por outro lado, suportam 
igualmente os custos da produtividade 
económica (crescimento urbano 
desordenado, congestionamento, poluição, 
exclusão, etc.) que põem em risco o seu 
papel de «motores do crescimento»; 
considera, assim, que há justificação clara 
para um empenhamento comum 
relativamente às áreas urbanas da UE;

e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa, 
devendo ter-se em conta que só as cidades 
capazes de fornecer serviços de qualidade 
superior e dotadas de boas infra-
estruturas conseguem atrair e promover 
actividades de futuro com alto valor 
acrescentado; salienta também que, por 
outro lado, suportam igualmente os custos 
da produtividade económica (crescimento 
urbano desordenado, congestionamento, 
poluição, exclusão, etc.) que põem em 
risco o seu papel de «motores do 
crescimento»; considera, assim, que há 
justificação clara para um empenhamento 
comum relativamente às áreas urbanas da 
UE;

Or. pt

Alteração 28
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; salienta 
também que, por outro lado, suportam 
igualmente os custos da produtividade 
económica (crescimento urbano 
desordenado, congestionamento, poluição, 
exclusão, etc.) que põem em risco o seu 
papel de “motores do crescimento”; 
considera, assim, que há justificação clara 
para um empenhamento comum 
relativamente às áreas urbanas da UE;

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; salienta 
também que, por outro lado, suportam 
igualmente os custos da produtividade 
económica (crescimento urbano 
desordenado, concentração,
congestionamento, poluição, elevada taxa 
de desemprego, crime, migração, exclusão 
social, polarização social, etc.) que põem 
em risco o seu papel de “motores do 
crescimento”; considera, assim, que há 
justificação clara para um empenhamento 
comum relativamente às áreas urbanas da 
UE;
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(Introduzir o seguinte subtítulo antes deste 
número:
Necessidades locais e/versus prioridades 
europeias)

Or. en

Alteração 29
Alain Cadec

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; salienta 
também que, por outro lado, suportam 
igualmente os custos da produtividade 
económica (crescimento urbano 
desordenado, congestionamento, poluição, 
exclusão, etc.) que põem em risco o seu 
papel de “motores do crescimento”; 
considera, assim, que há justificação clara 
para um empenhamento comum 
relativamente às áreas urbanas da UE;

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; salienta 
também que, por outro lado, suportam 
igualmente os custos da produtividade 
económica (crescimento urbano 
desordenado, congestionamento, poluição, 
etc.) e são marcadas por fortes 
desequilíbrios sociais (desemprego,
exclusão, etc.) que põem em risco o seu 
papel de “motores do crescimento”; 
considera, assim, que há justificação clara 
para um empenhamento comum 
relativamente às áreas urbanas da UE;

Or. fr

Alteração 30
Kerstin Westphal

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que, em grande parte, são as 3. Sublinha que, em grande parte, são as 
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áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; salienta 
também que, por outro lado, suportam 
igualmente os custos da produtividade 
económica (crescimento urbano 
desordenado, congestionamento, poluição, 
exclusão, etc.) que põem em risco o seu 
papel de “motores do crescimento”; 
considera, assim, que há justificação clara 
para um empenhamento comum 
relativamente às áreas urbanas da UE;

áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; salienta 
também que, por outro lado, suportam 
igualmente os custos da produtividade 
económica (crescimento urbano 
desordenado, congestionamento, poluição, 
exclusão, etc.) que põem em risco o seu 
papel de “motores do crescimento”; 
salienta que tanto as evoluções 
económicas como as evoluções sociais e 
ecológicas nas áreas urbanas têm um 
grande impacto nas zonas circundantes;
considera, assim, que há justificação clara 
para um empenhamento comum 
relativamente às áreas urbanas da UE;

Or. en

Alteração 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; salienta 
também que, por outro lado, suportam 
igualmente os custos da produtividade 
económica (crescimento urbano 
desordenado, congestionamento, poluição, 
exclusão, etc.) que põem em risco o seu 
papel de “motores do crescimento”; 
considera, assim, que há justificação clara 
para um empenhamento comum 
relativamente às áreas urbanas da UE;

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; salienta 
também que, por outro lado, suportam 
igualmente os custos da produtividade 
económica (crescimento urbano 
desordenado, congestionamento, poluição, 
exclusão, etc.) que põem em risco o seu 
papel de “motores do crescimento”; 
considera, assim, que há justificação clara 
para um empenhamento comum 
relativamente às áreas urbanas da UE; que 
requer a atribuição de recursos para 
assegurar a coerência entre a dimensão 
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rural e urbana, para aumentar a 
cooperação territorial, bem como  realizar 
um sistema de monitorização e avaliação 
integrada dos resultados e do impacto dos 
projectos, por forma a que os recursos 
sejam utilizados o mais eficazmente 
possível;

Or. ro

Alteração 32
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de resolução
N.º 3

Proposta de resolução Alteração

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; salienta 
também que, por outro lado, suportam 
igualmente os custos da produtividade 
económica (crescimento urbano 
desordenado, congestionamento, poluição, 
exclusão, etc.) que põem em risco o seu 
papel de “motores do crescimento”; 
considera, assim, que há justificação clara 
para um empenhamento comum 
relativamente às áreas urbanas da UE;

3. Sublinha que, em grande parte, são as 
áreas urbanas que executam as políticas 
europeias no terreno; salienta que as áreas 
urbanas geram cerca de 80% do PIB da UE 
e contribuem significativamente para o 
crescimento económico da Europa; salienta 
também que, por outro lado, suportam 
igualmente os custos da produtividade 
económica (crescimento urbano 
desordenado, congestionamento, poluição, 
exclusão, etc.) que põem em risco o seu 
papel de “motores do crescimento”; 
considera, assim, que há justificação clara 
para um empenhamento comum 
relativamente às áreas urbanas da UE;
defende que a agenda urbana deve visar o 
desenvolvimento dos investimentos
sustentáveis, inteligentes e inclusivos, 
tanto para reforçar o papel das cidades no 
âmbito da Estratégia como para 
consolidar o seu papel como factor de 
crescimento;

Or. ro
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Alteração 33
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Considera que a maximização da 
contribuição das áreas urbanas para o 
crescimento económico da UE, mantendo 
ou melhorando os parâmetros que fazem 
delas "locais agradáveis para viver", 
constitui um objectivo partilhado das 
administrações europeias, nacionais, 
regionais e locais; salienta que, embora 
este objectivo seja amplamente partilhado, 
as medidas para a sua realização podem 
variar em função do local; assinala que, 
como consequência da evolução histórica 
ocorrida na segunda metade do século 
XX, certas regiões e cidades deverão, em 
geral, seguir um leque mais vasto de 
prioridades, nomeadamente a 
convergência, razão pela qual considera 
necessário garantir um grau suficiente de 
flexibilidade, a fim de permitir que 
determinadas áreas urbanas encontrem as 
soluções que melhor se adaptam às suas 
necessidades, ao seu macro e 
microambiente e ao seu nível de 
desenvolvimento;

Or. en

Alteração 34
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 3-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

3-A. Apoia a proposta da Comissão 
relativa ao reforço da abordagem de 
desenvolvimento local no âmbito da 
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política de coesão; considera que tal 
pressupõe o financiamento de grupos de 
acção local de tipo "Leader" através de 
dotações dos fundos estruturais (FEDER 
e FSE); insta a Comissão a avaliar a 
importância do Programa Leader para as 
cidades, em especial, tendo em vista a 
solução dos problemas sociais das 
cidades;

Or. fi

Alteração 35
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Recomenda que a dimensão urbana da 
política de coesão se centre num duplo 
objectivo – em primeiro lugar, ajudar as 
áreas urbanas a desenvolverem as suas 
infra-estruturas físicas de base, enquanto 
condição prévia do crescimento, a fim de 
explorar plenamente a sua contribuição 
potencial para o crescimento económico 
da Europa e para a diversificação do 
tecido económico e,  em segundo lugar, 
ajudar as áreas urbanas a modernizarem 
as suas especificidades económicas, 
sociais e ambientais, através de 
investimentos inteligentes em infra-
estruturas e serviços baseados no 
progresso tecnológico;

4. Considera que a dimensão urbana da 
política de coesão tem diversas funções:

1°) promover as cidades como motores do 
desenvolvimento regional com base num 
modelo policêntrico e como actores 
principais na luta contra as alterações 
climáticas,  o que se obtém com base 
numa rede de infra-estruturas 
económicas, sociais e ambientais 
adaptada e moderna, por exemplo, através 
da reconversão dos terrenos devolutos, 
segundo uma  abordagem que privilegie 
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mais a solidariedade do que a 
concorrência entre as cidades;
2°) favorecer a coesão interna e a 
miscigenação social no interior das áreas  
urbanas, tendo em vista desencravar os 
bairros desfavorecidos, actuando, em 
particular, sobre a qualidade de vida dos 
habitantes,  o que requer uma política 
ambiciosa de ordenamento do território 
urbano, assente numa abordagem 
transparente e participativa relativamente 
aos  habitantes, peritos e representantes 
locais, a fim de promover a mobilidade e o 
acesso aos serviços públicos e a fim de 
valorizar os espaços públicos, as 
paisagens de interesse cultural urbano, os 
eco-bairros, bem como uma arquitectura 
humanista e funcional das áreas 
edificadas e a reabilitação do novo e do 
antigo parque habitacional que 
corresponda às exigências ambientais e de 
eficiência energética;
3°) encorajar a criação e a animação de 
redes de zonas urbanas a nível europeu, 
nacional e regional;

Or. fr

Alteração 36
Salvatore Caronna

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Recomenda que a dimensão urbana da 
política de coesão se centre num duplo 
objectivo – em primeiro lugar, ajudar as 
áreas urbanas a desenvolverem as suas 
infra-estruturas físicas de base, enquanto 
condição prévia do crescimento, a fim de 
explorar plenamente a sua contribuição 
potencial para o crescimento económico da 
Europa e para a diversificação do tecido 

4. Recomenda que a dimensão urbana da 
política de coesão se centre num triplo
objectivo – em primeiro lugar, ajudar as 
áreas urbanas a desenvolverem as suas 
infra-estruturas físicas de base, enquanto 
condição prévia do crescimento, a fim de 
explorar plenamente a sua contribuição 
potencial para o crescimento económico da 
Europa, para a diversificação do tecido 
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económico e, em segundo lugar, ajudar as 
áreas urbanas a modernizarem as suas 
especificidades económicas, sociais e 
ambientais, através de investimentos 
inteligentes em infra-estruturas e serviços 
baseados no progresso tecnológico;

económico e para a sustentabilidade 
energética e ambiental, sobretudo na 
perspectiva de preservar e melhorar a 
qualidade da área dos centros urbanos e 
sem qualquer prejuízo para os cursos de 
água urbanos, em segundo lugar, ajudar as 
áreas urbanas a modernizarem as suas 
especificidades económicas, sociais e 
ambientais, através de investimentos 
inteligentes em infra-estruturas e serviços 
baseados no progresso tecnológico e, em 
terceiro lugar, renovar as áreas urbanas 
recuperando sítios industriais e terrenos 
contaminados;

Or. it

Alteração 37
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Recomenda que a dimensão urbana da 
política de coesão se centre num duplo 
objectivo – em primeiro lugar, ajudar as 
áreas urbanas a desenvolverem as suas 
infra-estruturas físicas de base, enquanto 
condição prévia do crescimento, a fim de 
explorar plenamente a sua contribuição 
potencial para o crescimento económico da 
Europa e para a diversificação do tecido 
económico e, em segundo lugar, ajudar as 
áreas urbanas a modernizarem as suas 
especificidades económicas, sociais e 
ambientais, através de investimentos 
inteligentes em infra-estruturas e serviços 
baseados no progresso tecnológico;

4. Recomenda que a dimensão urbana da 
política de coesão, que se orienta pelo 
conceito estratégico de promover o 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, se centre num duplo objectivo –
em primeiro lugar, ajudar as áreas urbanas 
a desenvolverem as suas infra-estruturas 
físicas de base, enquanto condição prévia 
do crescimento, a fim de explorar 
plenamente a sua contribuição potencial 
para o crescimento económico da Europa e 
para a diversificação do tecido económico 
e, em segundo lugar, ajudar as áreas 
urbanas a modernizarem as suas 
especificidades económicas, sociais e 
ambientais, através de investimentos 
inteligentes em infra-estruturas e serviços 
baseados no progresso tecnológico;

Or. en
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Alteração 38
Nuno Teixeira

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Recomenda que a dimensão urbana da 
política de coesão se centre num duplo 
objectivo – em primeiro lugar, ajudar as 
áreas urbanas a desenvolverem as suas 
infra-estruturas físicas de base, enquanto 
condição prévia do crescimento, a fim de 
explorar plenamente a sua contribuição 
potencial para o crescimento económico da 
Europa e para a diversificação do tecido 
económico e, em segundo lugar, ajudar as 
áreas urbanas a modernizarem as suas 
especificidades económicas, sociais e 
ambientais, através de investimentos 
inteligentes em infra-estruturas e serviços 
baseados no progresso tecnológico;

4. Recomenda que a dimensão urbana da 
política de coesão se centre num duplo 
objectivo – em primeiro lugar, ajudar as 
áreas urbanas a desenvolverem as suas 
infra-estruturas físicas de base, enquanto 
condição prévia do crescimento, a fim de 
explorar plenamente a sua contribuição 
potencial para o crescimento económico da 
Europa e para a diversificação do tecido 
económico e, em segundo lugar, ajudar as 
áreas urbanas a modernizarem as suas 
especificidades económicas, sociais e 
ambientais, através de investimentos 
inteligentes em infra-estruturas e serviços 
baseados no progresso tecnológico, sem 
contudo esquecer, o desenvolvimento de 
elos de ligação entre as áreas urbanas e 
as áreas rurais, de forma a potenciar o 
desenvolvimento inclusivo, expresso na 
Estratégia UE2020;

Or. pt

Alteração 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de resolução
N.º 4

Proposta de resolução Alteração

4. Recomenda que a dimensão urbana da 
política de coesão se centre num duplo 
objectivo – em primeiro lugar, ajudar as 
áreas urbanas a desenvolverem as suas 
infra-estruturas físicas de base, enquanto 

4. Recomenda que a dimensão urbana da 
política de coesão se centre num duplo 
objectivo – em primeiro lugar, ajudar as 
áreas urbanas a desenvolverem as suas 
infra-estruturas físicas de base, enquanto 
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condição prévia do crescimento, a fim de 
explorar plenamente a sua contribuição 
potencial para o crescimento económico da 
Europa e para a diversificação do tecido 
económico e, em segundo lugar, ajudar as 
áreas urbanas a modernizarem as suas 
especificidades económicas, sociais e 
ambientais, através de investimentos 
inteligentes em infra-estruturas e serviços 
baseados no progresso tecnológico;

condição prévia do crescimento, a fim de 
explorar plenamente a sua contribuição 
potencial para o crescimento económico da 
Europa e para a diversificação do tecido 
económico e, em segundo lugar, ajudar as 
áreas urbanas a modernizarem as suas 
especificidades económicas, sociais e 
ambientais, através de investimentos 
inteligentes em infra-estruturas e serviços 
baseados no progresso tecnológico e 
estreitamente ligados às especificidades 
territoriais;

Or. ro

Alteração 40
Constanze Angela Krehl

Proposta de resolução
N.º 4-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

4-A. Salienta que são precisamente as 
cidades que podem contribuir de forma 
significativa para a luta contra as 
alterações climáticas, por exemplo através 
de sistemas inteligentes de transportes 
públicos urbanos, da melhoria da 
eficiência energética dos edifícios e da 
planificação sustentável dos bairros para 
reduzir ao mínimo os trajectos para local 
de trabalho e para os espaços urbanos; 
salienta que, no futuro, a política de 
coesão deverá dar um maior apoio a estas 
acções;

Or. de

Alteração 41
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 5
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Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a existência de um grande
potencial de modernização do investimento 
em infra-estruturas através de tecnologias 
inteligentes que deverão resolver 
problemas persistentes passando pelo 
conceito de “desenvolvimento urbano 
mais inteligente”; considera que tais 
investimentos em infra-estruturas TIC
podem ser considerados como uma força 
motriz do crescimento económico e da 
actividade económica baseada na 
inovação, agrupando os elementos de 
investimento público e privado 
susceptíveis de gerar um novo 
empreendedorismo, postos de trabalho e 
crescimento, devendo portanto ser 
considerados como uma prioridade 
europeia;

5. Salienta a existência de um forte
potencial em matéria de desenvolvimento 
sustentável que comporta a modernização 
das infra-estruturas, na condição de estas 
serem sustentáveis, eficientes e ao alcance 
de todos, através de tecnologias 
inteligentes, colocando a tónica nos 
investimentos em matéria de infra-
estruturas ambientais e energéticas 
(mediante, nomeadamente, a promoção 
das fontes de energias renováveis), de 
transportes urbanos, de reabilitação 
urbana e de apoio às PME e às eco-
inovações (como as energias solares e 
fotovoltaicas), que deverão resolver 
problemas persistentes e permitir 
favorecer a coesão territorial e cumprir os 
objectivos da Estratégia UE2020; 
considera que tais investimentos podem ser 
considerados uma força motriz do 
desenvolvimento sustentável dos
territórios, sobretudo se beneficiarem das 
oportunidades em termos de co-
financiamento através dos Fundos 
estruturais, de apoio, através de 
programas específicos (como o Programa 
"Energia Inteligente - Europa"), e de 
assistência técnica; considera que, dada a 
sua importância, esses projectos deveriam 
ser objecto de consulta e participação dos 
habitantes;

Or. fr

Alteração 42
Salvatore Caronna

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a existência de um grande 5. Salienta a existência de um grande 
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potencial de modernização do investimento 
em infra-estruturas através de tecnologias 
inteligentes que deverão resolver 
problemas persistentes passando pelo 
conceito de “desenvolvimento urbano mais 
inteligente”; considera que tais 
investimentos em infra-estruturas TIC 
podem ser considerados como uma força 
motriz do crescimento económico e da 
actividade económica baseada na inovação, 
agrupando os elementos de investimento 
público e privado susceptíveis de gerar um 
novo empreendedorismo, postos de 
trabalho e crescimento, devendo portanto 
ser considerados como uma prioridade 
europeia;

potencial de modernização do investimento 
em infra-estruturas através de tecnologias 
inteligentes que deverão resolver 
problemas persistentes passando pelo 
conceito de “desenvolvimento urbano mais 
inteligente”; considera que tais 
investimentos em infra-estruturas TIC 
podem ser considerados como uma força 
motriz do crescimento económico e da 
actividade económica baseada na inovação, 
agrupando os elementos de investimento 
público e privado susceptíveis de gerar um 
novo empreendedorismo, postos de 
trabalho duradouros e crescimento 
inteligente, de acordo com os objectivos 
da estratégia Europa 2020 e, em 
particular, da parceria europeia de 
inovação em matéria de cidades 
inteligentes;

Or. it

Alteração 43
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 5

Proposta de resolução Alteração

5. Salienta a existência de um grande 
potencial de modernização do investimento 
em infra-estruturas através de tecnologias 
inteligentes que deverão resolver 
problemas persistentes passando pelo 
conceito de “desenvolvimento urbano mais 
inteligente”; considera que tais 
investimentos em infra-estruturas TIC 
podem ser considerados como uma força 
motriz do crescimento económico e da 
actividade económica baseada na inovação, 
agrupando os elementos de investimento 
público e privado susceptíveis de gerar um 
novo empreendedorismo, postos de 
trabalho e crescimento, devendo portanto 
ser considerados como uma prioridade 

5. Salienta a existência de um grande 
potencial de modernização do investimento 
em infra-estruturas através de tecnologias 
inteligentes que deverão resolver 
problemas persistentes a nível da 
governação urbana, da energia, da gestão 
do abastecimento e consumo de água, dos 
transportes, do turismo, da habitação, da 
educação, da saúde e dos serviços sociais, 
da segurança pública, etc., passando pelo 
conceito de “desenvolvimento urbano mais 
inteligente”; considera que tais 
investimentos em infra-estruturas TIC 
podem ser considerados como uma força 
motriz do crescimento económico e da 
actividade económica baseada na inovação, 
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europeia; agrupando os elementos de investimento 
público e privado susceptíveis de gerar um 
novo empreendedorismo, postos de 
trabalho e crescimento, devendo portanto 
ser considerados como uma prioridade 
europeia;

Or. en

Alteração 44
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Salienta a pertinência da política de 
coesão para promover a inovação social 
em áreas urbanas, e, em particular, nos 
bairros desfavorecidos, tendo em vista 
favorecer a coesão interna e o capital 
humano, mediante uma abordagem 
inclusiva e participativa, quer em matéria 
de formação e de educação 
(designadamente em favor dos jovens) e 
de acesso ao microcrédito, quer a fim de 
promover a economia social e solidária;

Or. fr

Alteração 45
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 5-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

5-A. Reitera o seu ponto de vista segundo 
o qual a principal fragilidade da 
Estratégia de Lisboa é a ausência de uma 
governação a vários níveis que funcione 
correctamente e a participação 
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insuficiente das autoridades regionais e 
locais e da sociedade civil nas fases de 
concepção, execução, comunicação e 
avaliação desta estratégia; sublinha a 
necessidade de um melhor sistema de 
governação para a Estratégia UE 2020, 
que preveja uma maior participação das 
partes interessadas em todas as fases;
(Introduzir o seguinte subtítulo antes deste 
número:
Governação e parceria a vários níveis)

Or. en

Alteração 46
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Solicita à Comissão que torne 
obrigatório que os Estados Membros 
associem formalmente os dirigentes 
políticos de áreas urbanas cruciais e as 
associações de autoridades locais e 
regionais a todas as fases do processo de 
decisão da política de coesão (planeamento 
estratégico, definição e negociação dos 
“Pactos de Desenvolvimento Estratégico 
Nacionais” previstos);

6. Solicita à Comissão que torne 
obrigatório que os Estados Membros 
associem formalmente os representantes 
locais e regionais de todas as áreas 
urbanas, as associações de autoridades 
locais e regionais e os intervenientes da 
sociedade civil a todas as fases do processo 
de decisão da política de coesão 
(planeamento estratégico, definição e 
negociação dos “Pactos de 
Desenvolvimento Estratégico Nacionais” e 
dos contratos de parcerias para o 
desenvolvimento e o investimento
previstos);

Or. fr

Alteração 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan

Proposta de resolução
N.º 6
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Proposta de resolução Alteração

6. Solicita à Comissão que torne 
obrigatório que os Estados-Membros 
associem formalmente os dirigentes 
políticos de áreas urbanas cruciais e as 
associações de autoridades locais e 
regionais a todas as fases do processo de 
decisão da política de coesão (planeamento 
estratégico, definição e negociação dos 
“Pactos de Desenvolvimento Estratégico 
Nacionais” previstos);

6. Solicita à Comissão que torne 
obrigatório que os Estados-Membros 
associem formalmente os dirigentes 
políticos de áreas urbanas cruciais e as 
associações de autoridades locais e 
regionais a todas as fases do processo de 
decisão da política de coesão (planeamento 
estratégico, definição e negociação dos 
“Pactos de Desenvolvimento Estratégico 
Nacionais” previstos); convida, neste 
sentido, as autoridades locais a elaborar 
planos de acção concretos no âmbito das 
suas estratégias de desenvolvimento; 
acolhe favoravelmente o Pacto dos 
Autarcas e sublinha a importância da 
utilização dos fundos disponíveis a fim de 
pôr em prática os planos de acção que 
promovam a exploração do potencial local 
em matéria de energias renováveis;

Or. ro

Alteração 48
Nuno Teixeira

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Solicita à Comissão que torne 
obrigatório que os Estados-Membros 
associem formalmente os dirigentes 
políticos de áreas urbanas cruciais e as 
associações de autoridades locais e 
regionais a todas as fases do processo de 
decisão da política de coesão (planeamento 
estratégico, definição e negociação dos 
«Pactos de Desenvolvimento Estratégico 
Nacionais» previstos);

6. Solicita à Comissão que torne 
obrigatório que os Estados-Membros 
associem formalmente os dirigentes 
políticos de áreas urbanas cruciais e as 
associações de autoridades locais e 
regionais a todas as fases do processo de 
decisão da política de coesão (planeamento 
estratégico, definição e negociação dos 
«Pactos de Desenvolvimento Estratégico 
Nacionais» previstos); apela à Comissão 
para que incentive a formação das 
administrações urbanas e locais, como 
forma de dar a conhecer os programas e 
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as iniciativas da política urbana e, 
simultaneamente, motivar os Estados-
Membros a um maior empenhamento no 
desenvolvimento sustentável da dimensão 
urbana;

Or. pt

Alteração 49
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Solicita à Comissão que torne 
obrigatório que os Estados-Membros 
associem formalmente os dirigentes 
políticos de áreas urbanas cruciais e as 
associações de autoridades locais e 
regionais a todas as fases do processo de 
decisão da política de coesão (planeamento 
estratégico, definição e negociação dos 
“Pactos de Desenvolvimento Estratégico 
Nacionais” previstos);

6. Solicita à Comissão que torne 
obrigatório que os Estados-Membros 
associem formalmente os dirigentes 
políticos de áreas urbanas cruciais e as 
associações de autoridades locais e 
regionais a todas as fases do processo de 
decisão da política de coesão (planeamento 
estratégico, definição e negociação dos 
“Pactos de Desenvolvimento Estratégico 
Nacionais” previstos); é de opinião que 
esta é a única forma de reflectir nas 
necessidades locais, evitando a 
fragmentação de metas e soluções 
estratégicas;

Or. en

Alteração 50
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Solicita à Comissão que torne 
obrigatório que os Estados-Membros 

6. Solicita à Comissão que torne 
obrigatório que os Estados-Membros 
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associem formalmente os dirigentes 
políticos de áreas urbanas cruciais e as 
associações de autoridades locais e 
regionais a todas as fases do processo de 
decisão da política de coesão (planeamento 
estratégico, definição e negociação dos 
“Pactos de Desenvolvimento Estratégico 
Nacionais” previstos);

associem formalmente os dirigentes 
políticos de áreas urbanas cruciais e as 
associações de autoridades locais e 
regionais a todas as fases do processo de 
decisão da política de coesão (planeamento 
estratégico, definição e negociação dos 
“Pactos de Desenvolvimento Estratégico 
Nacionais” previstos); considera que um 
pacto territorial elaborado para cada 
Estado-Membro constituirá uma base 
satisfatória para o efeito;

Or. nl

Alteração 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de resolução
N.º 6

Proposta de resolução Alteração

6. Solicita à Comissão que torne 
obrigatório que os Estados-Membros 
associem formalmente os dirigentes 
políticos de áreas urbanas cruciais e as 
associações de autoridades locais e 
regionais a todas as fases do processo de 
decisão da política de coesão (planeamento 
estratégico, definição e negociação dos 
“Pactos de Desenvolvimento Estratégico 
Nacionais” previstos);

6. Solicita à Comissão que torne 
obrigatório que os Estados-Membros 
associem formalmente os dirigentes 
políticos de áreas urbanas cruciais e as 
associações de autoridades locais e 
regionais a todas as fases do processo de 
decisão da política de coesão (planeamento 
estratégico, definição e negociação dos 
“Pactos de Desenvolvimento Estratégico 
Nacionais” previstos),  por exemplo, 
mediante a criação de novos tipos de 
parceria;

Or. ro

Alteração 52
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 6-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

6-A. Considera necessário reforçar a 
ligação entre os planos de acção a nível 
local e os principais programas a nível 
regional/nacional, bem como apoiar a 
abordagem de desenvolvimento das 
comunidades locais através de grupos de 
apoio local e planos de acção local;

Or. en

Alteração 53
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 
que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas funcionais 
ou rurais envolventes; considera que a 
governação multiníveis e o princípio da 
parceria são os instrumentos mais 
eficientes para evitar a sectorialização e a 
fragmentação das políticas de 
desenvolvimento;

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
elementos isolados no interior das 
respectivas regiões e que o seu 
desenvolvimento deve, portanto, ser 
estreitamente ligado às áreas funcionais ou 
rurais envolventes; recorda, neste sentido,
que as sinergias internas nem sempre 
estão garantidas;

Or. es

Alteração 54
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 
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que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas funcionais 
ou rurais envolventes; considera que a 
governação multiníveis e o princípio da 
parceria são os instrumentos mais 
eficientes para evitar a sectorialização e a 
fragmentação das políticas de 
desenvolvimento;

que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas funcionais 
ou rurais envolventes, a fim de conter a 
expansão urbana e responder aos reptos 
em matéria de demografia, de mobilidade, 
de habitação e de acesso aos serviços de 
interesse geral; encoraja, neste sentido, a 
elaboração de verdadeiras estratégias 
urbana/rural;
considera que a governação multiníveis e o 
princípio da parceria são os instrumentos 
mais eficientes para evitar a sectorialização 
e a fragmentação das políticas de 
desenvolvimento; recomenda, neste 
contexto, mais sinergias, tanto entre os 
fundos como entre as entidades 
administrativas encarregadas da sua 
gestão, nomeadamente no quadro de 
estratégias de desenvolvimento urbano 
integrado; encoraja, neste âmbito, a 
concessão de subvenções globais às 
cidades, às aglomerações e às regiões;

Or. fr

Alteração 55
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 
que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas 
funcionais ou rurais envolventes; 
considera que a governação multiníveis e o 
princípio da parceria são os instrumentos 
mais eficientes para evitar a sectorialização 
e a fragmentação das políticas de 
desenvolvimento;

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 
que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas 
suburbanas ou rurais; considera que a 
governação multiníveis e o princípio da 
parceria são os instrumentos mais 
eficientes para evitar a sectorialização e a 
fragmentação das políticas de 
desenvolvimento;

Or. en
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Alteração 56
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 
que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas funcionais 
ou rurais envolventes; considera que a 
governação multiníveis e o princípio da 
parceria são os instrumentos mais 
eficientes para evitar a sectorialização e a 
fragmentação das políticas de 
desenvolvimento;

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 
que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas funcionais 
ou rurais envolventes; preconiza uma 
maior clarificação de situações 
específicas, como as das áreas 
metropolitanas e das regiões e 
aglomerações urbanas, nas quais as 
funções estão estreitamente interligadas;
considera que a governação multiníveis e o 
princípio da parceria são os instrumentos 
mais eficientes para evitar a sectorialização 
e a fragmentação das políticas de 
desenvolvimento;

Or. nl

Alteração 57
Luís Paulo Alves

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 
que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas funcionais 
ou rurais envolventes; considera que a 
governação multiníveis e o princípio da 
parceria são os instrumentos mais 
eficientes para evitar a sectorialização e a 
fragmentação das políticas de 
desenvolvimento;

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 
que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas funcionais 
ou rurais envolventes; considera que a 
governação multiníveis e o princípio da 
parceria são os instrumentos mais 
eficientes para evitar a sectorialização e a 
fragmentação das políticas de 
desenvolvimento; nesse sentido, é 
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necessário, para o desenvolvimento das 
cidades da Europa e das áreas rurais 
envolventes, implementar quantitativa e 
qualitativamente acções fundamentais nas 
quatro áreas de políticas com incidência 
especial no seu crescimento com 
qualidade, como as políticas de promoção 
da competitividade económica e do 
emprego, a política a favor da coesão 
económica e social, as políticas de 
inserção nas redes transeuropeias e as 
políticas de promoção do desenvolvimento 
sustentável e da qualidade de vida;

Or. pt

Alteração 58
Nuno Teixeira

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que as áreas urbanas não são
ilhas no interior das respectivas regiões e 
que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas funcionais 
ou rurais envolventes; considera que a 
governação multiníveis e o princípio da 
parceria são os instrumentos mais 
eficientes para evitar a sectorialização e a 
fragmentação das políticas de 
desenvolvimento;

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 
que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas funcionais 
ou rurais envolventes; considera que a 
governação multiníveis e o princípio da 
parceria são os instrumentos mais 
eficientes para evitar a sectorialização e a 
fragmentação das políticas de 
desenvolvimento e, por isso, apela à 
Comissão e aos Estados-Membros, em
particular, para que fomentem o contacto 
e a troca de boas práticas entre os 
diversos intervenientes das áreas urbanas 
e das áreas rurais;

Or. pt

Alteração 59
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler
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Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 
que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas funcionais 
ou rurais envolventes; considera que a 
governação multiníveis e o princípio da 
parceria são os instrumentos mais 
eficientes para evitar a sectorialização e a 
fragmentação das políticas de 
desenvolvimento;

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 
que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas funcionais 
ou rurais envolventes; considera que a 
governação multiníveis e o princípio da 
parceria são os instrumentos mais 
eficientes para evitar a sectorialização e a 
fragmentação das políticas de 
desenvolvimento; convida a Comissão a 
solicitar explicitamente aos Estados-
Membros que analisem a dimensão 
urbano-rural nos documentos de 
planificação e que concedam apoio 
financeiro às medidas destinadas a  
assegurar boas ligações rural-urbanas;

Or. ro

Alteração 60
Salvatore Caronna

Proposta de resolução
N.º 7

Proposta de resolução Alteração

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 
que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas funcionais 
ou rurais envolventes; considera que a 
governação multiníveis e o princípio da 
parceria são os instrumentos mais 
eficientes para evitar a sectorialização e a 
fragmentação das políticas de 
desenvolvimento;

7. Salienta que as áreas urbanas não são 
ilhas no interior das respectivas regiões e 
que o seu desenvolvimento deve, portanto, 
ser estreitamente ligado às áreas funcionais 
ou rurais envolventes; considera que a 
governação multiníveis, o ordenamento do 
território e o princípio da parceria são os 
instrumentos mais eficientes para evitar a 
sectorialização e a fragmentação das 
políticas de desenvolvimento;

Or. it
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Alteração 61
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Salienta o papel positivo que a 
cooperação transfronteiras, a cooperação 
transnacional e a iniciativa URBACT 
desempenham na constituição de redes de 
cidades, na partilha das melhores práticas 
e na adopção de soluções inovadoras; 
considera que as redes apoiadas neste 
contexto devem ser ligadas a projectos de 
desenvolvimento concretos e exorta a 
Comissão a reforçar as plataformas 
existentes, de modo a permitir uma 
abordagem experimental da reabilitação e 
do desenvolvimento urbanos;

Or. en

Alteração 62
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Considera que o processo de 
“regeneração urbana” e a “abordagem 
integrada” podem determinar o 
aparecimento de uma nova “aliança 
urbana” que reuniria todos os actores 
implicados no processo de “construção da 
cidade”; a aliança continuaria a basear-
se no consenso e a ser legitimada por 
novas formas de governação em que as 
redes sociais e de cidadãos 
desempenhassem um papel importante, 
sendo o objectivo comum renovar, 
recuperar e mesmo a reinventar a “cidade 
existente”, optimizando o capital humano, 
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social, material, cultural e económico, 
formado ao longo do tempo e utilizando 
estes elementos para construir cidades 
eficientes, inovadoras, inteligentes, mais 
sustentáveis e socialmente integradas;

Or. ro

Alteração 63
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Pretende promover a experimentação 
com o intuito de desenvolver uma 
abordagem territorial funcional e flexível 
para a implementação da dimensão 
urbana (bairros, cidades, aglomerações, 
territórios transfronteiras) que pudesse 
ser pertinente, nomeadamente no âmbito 
do FSE, em que uma estratégia territorial 
global viesse completar a abordagem por 
categorias de populações;

Or. fr

Alteração 64
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de resolução
N.º 7-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-A. Considera que a governação 
multiníveis e o princípio da parceria são 
os instrumentos mais eficientes para 
evitar a sectorialização e a fragmentação 
das políticas de desenvolvimento;

Or. es
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Alteração 65
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 7-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-B. Reitera o seu apelo à Comissão para 
que crie um programa de intercâmbio 
"Erasmus para os representantes eleitos a 
nível local e regional", a fim de incentivar 
a transferência de boas práticas em 
matéria de desenvolvimento estratégico 
local e urbano;

Or. en

Alteração 66
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 7-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

7-C. Reitera as suas recomendações sobre 
a criação de um Grupo de Alto Nível da 
UE para o desenvolvimento urbano, que 
reúna peritos delegados dos Estados-
Membros responsáveis pela coordenação 
das políticas urbanas e que formule 
recomendações sobre as políticas e as 
iniciativas da UE neste domínio; assinala 
que este grupo deveria exercer as suas 
actividades sem prejuízo do princípio da 
subsidiariedade e das competências dos 
Estados-Membros em matéria de 
desenvolvimento urbano;

Or. en



AM\864907PT.doc 43/62 PE462.880v01-00

PT

Alteração 67
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o facto de que as autoridades 
locais eleitas têm responsabilidade directa 
pela prestação de contas em matéria de 
tomada de decisões estratégicas e de 
investimento de recursos públicos, pelo 
que, para realizar os objectivos da política 
de coesão e da Estratégia UE 2020, os 
órgãos locais eleitos deverão ser 
obrigatoriamente associados ao processo 
de tomada de decisões estratégicas e dispor 
de amplo recurso à opção por 
responsabilidades subdelegadas na 
implementação e avaliação da política de 
coesão;

8. Salienta o facto de que as autoridades 
locais eleitas têm responsabilidade directa 
pela prestação de contas em matéria de 
tomada de decisões estratégicas e de 
investimento de recursos públicos, pelo 
que, para realizar os objectivos da política 
de coesão e da Estratégia UE 2020, os 
órgãos locais eleitos deverão ser 
obrigatoriamente associados ao processo 
de tomada de decisões estratégicas e, por 
consequência, as suas responsabilidades 
específicas deverão ser reconhecidas, 
tendo eventualmente em conta a opção de 
subdelegação na implementação e 
avaliação da política de coesão;

Or. en

Alteração 68
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o facto de que as autoridades 
locais eleitas têm responsabilidade directa 
pela prestação de contas em matéria de 
tomada de decisões estratégicas e de 
investimento de recursos públicos, pelo 
que, para realizar os objectivos da política 
de coesão e da Estratégia UE 2020, os 
órgãos locais eleitos deverão ser 
obrigatoriamente associados ao processo 
de tomada de decisões estratégicas e dispor 
de amplo recurso à opção por 
responsabilidades subdelegadas na 

8. Salienta o facto de que as autoridades 
locais eleitas têm responsabilidade directa 
pela prestação de contas em matéria de 
tomada de decisões estratégicas e de 
investimento de recursos públicos, pelo 
que os Estados-Membros devem 
assegurar-lhes recursos orçamentais 
suficientes; por consequência, para 
realizar os objectivos da política de coesão 
e da Estratégia UE 2020, os órgãos locais 
eleitos deverão ser obrigatoriamente 
associados ao processo de tomada de 
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implementação e avaliação da política de 
coesão;

decisões estratégicas e dispor de amplo 
recurso à opção por responsabilidades 
subdelegadas na implementação e 
avaliação da política de coesão;

Or. fr

Alteração 69
Peter Simon

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o facto de que as autoridades 
locais eleitas têm responsabilidade directa 
pela prestação de contas em matéria de 
tomada de decisões estratégicas e de 
investimento de recursos públicos, pelo 
que, para realizar os objectivos da política 
de coesão e da Estratégia UE 2020, os 
órgãos locais eleitos deverão ser 
obrigatoriamente associados ao processo 
de tomada de decisões estratégicas e dispor 
de amplo recurso à opção por 
responsabilidades subdelegadas na 
implementação e avaliação da política de 
coesão;

8. Salienta o facto de que as autoridades 
locais eleitas têm responsabilidade directa 
pela prestação de contas em matéria de 
tomada de decisões estratégicas e de 
investimento de recursos públicos, pelo 
que, para realizar os objectivos da política 
de coesão e da Estratégia UE 2020, os 
órgãos locais eleitos deverão ser 
obrigatoriamente associados ao processo 
de tomada de decisões estratégicas, 
colaborar estreitamente na elaboração 
dos programas operacionais e dispor de 
amplo recurso à opção por 
responsabilidades subdelegadas na 
implementação e avaliação da política de 
coesão;

Or. de

Alteração 70
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o facto de que as autoridades 
locais eleitas têm responsabilidade directa 

8. Salienta o facto de que as autoridades 
locais eleitas têm responsabilidade directa 
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pela prestação de contas em matéria de 
tomada de decisões estratégicas e de 
investimento de recursos públicos, pelo 
que, para realizar os objectivos da política 
de coesão e da Estratégia UE 2020, os 
órgãos locais eleitos deverão ser 
obrigatoriamente associados ao processo 
de tomada de decisões estratégicas e dispor 
de amplo recurso à opção por 
responsabilidades subdelegadas na 
implementação e avaliação da política de 
coesão;

pela prestação de contas em matéria de 
tomada de decisões estratégicas e de 
investimento de recursos públicos, pelo 
que, para realizar os objectivos da política 
de coesão e da Estratégia UE 2020, os 
órgãos locais eleitos deverão ser 
obrigatoriamente associados ao processo 
de tomada de decisões estratégicas e dispor 
de amplo recurso à opção por 
responsabilidades subdelegadas na 
implementação e avaliação da política de 
coesão; sublinha o facto de que a 
prioridade das autoridades locais é 
assegurar o bem-estar e a qualidade de 
vida dos cidadãos e a necessidade da sua 
implicação, bem como de todos os actores 
do sector, nas estratégias locais de 
desenvolvimento;

Or. ro

Alteração 71
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 8

Proposta de resolução Alteração

8. Salienta o facto de que as autoridades 
locais eleitas têm responsabilidade directa 
pela prestação de contas em matéria de 
tomada de decisões estratégicas e de 
investimento de recursos públicos, pelo 
que, para realizar os objectivos da política 
de coesão e da Estratégia UE 2020, os 
órgãos locais eleitos deverão ser 
obrigatoriamente associados ao processo 
de tomada de decisões estratégicas e dispor 
de amplo recurso à opção por 
responsabilidades subdelegadas na 
implementação e avaliação da política de 
coesão;

8. Salienta o facto de que as autoridades 
locais eleitas têm responsabilidade directa 
pela prestação de contas em matéria de 
tomada de decisões estratégicas e de 
investimento de recursos públicos, pelo 
que, para realizar os objectivos da política 
de coesão e da Estratégia UE 2020, os 
órgãos locais eleitos deverão ser 
obrigatoriamente associados ao processo 
de tomada de decisões estratégicas e dispor 
de amplo recurso à opção por 
responsabilidades subdelegadas na 
implementação e avaliação da política de 
coesão;

(Introduzir o seguinte subtítulo antes deste 
número:
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Subdelegação de responsabilidades)

Or. en

Alteração 72
Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 8-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

8-A. Salienta que a dimensão urbana 
permite responder com vigor e 
atempadamente aos problemas ligados à 
qualidade do ambiente e à 
sustentabilidade, às políticas pró-activas 
em prol do trabalho, à luta contra a 
pobreza e à coesão social;

Or. it

Alteração 73
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recomenda que, no próximo período de 
programação, seja utilizada uma das 
seguintes opções na implementação da
dimensão urbana a nível nacional: 
programas operacionais independentes 
geridos por áreas urbanas individuais ou 
programas operacionais conjuntos que 
abranjam áreas urbanas de certos 
Estados-Membros, ou subvenções globais 
ou salvaguarda e medidas de recursos 
urbanos no interior de programas 
operacionais regionais específicos;

9. Recomenda que, no próximo período de 
programação, seja implementada uma
dimensão urbana a nível nacional;

Or. en
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Alteração 74
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recomenda que, no próximo período de 
programação, seja utilizada uma das 
seguintes opções na implementação da 
dimensão urbana a nível nacional:
programas operacionais independentes 
geridos por áreas urbanas individuais ou 
programas operacionais conjuntos que 
abranjam áreas urbanas de certos 
Estados-Membros, ou subvenções globais 
ou salvaguarda e medidas de recursos 
urbanos no interior de programas 
operacionais regionais específicos;

9. Considera que é imperativo aplicar a
dimensão urbana para o próximo período 
de programação ao nível de governação 
mais adequado, com maior frequência o 
nível local ou infra-regional, mediante a 
concessão de subvenções globais; 
considera que a descentralização das 
competências e das responsabilidades 
constitui uma oportunidade para ganhar 
em termos de visibilidade e eficácia;

Or. fr

Alteração 75
Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recomenda que, no próximo período de 
programação, seja utilizada uma das 
seguintes opções na implementação da 
dimensão urbana a nível nacional: 
programas operacionais independentes 
geridos por áreas urbanas individuais ou
programas operacionais conjuntos que 
abranjam áreas urbanas de certos Estados-
Membros, ou subvenções globais ou 
salvaguarda e medidas de recursos urbanos 
no interior de programas operacionais 
regionais específicos;

9. Recomenda que, no próximo período de 
programação, seja utilizada uma das 
seguintes opções na implementação da 
dimensão urbana a nível nacional: 
programas operacionais independentes 
geridos por áreas urbanas individuais,
programas operacionais conjuntos que 
abranjam áreas urbanas de certos Estados-
Membros, subvenções globais, salvaguarda 
e medidas de recursos urbanos no interior 
de programas operacionais regionais 
específicos;
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Or. it

Alteração 76
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de resolução
N.º 9

Proposta de resolução Alteração

9. Recomenda que, no próximo período de 
programação, seja utilizada uma das 
seguintes opções na implementação da 
dimensão urbana a nível nacional: 
programas operacionais independentes 
geridos por áreas urbanas individuais ou 
programas operacionais conjuntos que 
abranjam áreas urbanas de certos Estados-
Membros, ou subvenções globais ou 
salvaguarda e medidas de recursos urbanos 
no interior de programas operacionais 
regionais específicos;

9. Recomenda que, no próximo período de 
programação, seja utilizada uma das 
seguintes opções na implementação da 
dimensão urbana a nível nacional: 
programas operacionais independentes 
geridos por áreas urbanas individuais ou 
programas operacionais conjuntos que 
abranjam áreas urbanas de certos Estados-
Membros, ou subvenções globais ou
salvaguarda e medidas de recursos urbanos 
no interior de programas operacionais 
regionais específicos; reconhece a 
importância de, futuramente, elaborar 
programas operacionais específicos para 
certas áreas urbanas a fim de valorizar o 
seu potencial de desenvolvimento;

Or. ro

Alteração 77
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 9-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

9-A. Adverte para a necessidade de, 
devido ao facto de a escala e a 
predominância de urbanização variar 
grandemente no território da UE, em 
particular nas regiões predominantemente 
rurais e pouco urbanizadas, a quota-parte 
de recursos atribuídos às acções urbanas, 
como o conteúdo e as prioridades dos 
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programas operacionais, seja decidida 
pelos responsáveis pela elaboração dos 
programas que agem em nome da região 
em questão;

Or. en

Alteração 78
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Defende os princípios do planeamento 
estratégico integrado, na medida em que 
podem ajudar as autoridades locais a 
avançar do raciocínio em termos de 
“projectos individuais” para um raciocínio 
de carácter mais intersectorial estratégico 
para utilizar o seu potencial endógeno de 
desenvolvimento e, entretanto, lamenta a 
vaga definição comum que apenas resulta 
em candidaturas formais em alguns casos;

10. Defende os princípios do planeamento 
estratégico integrado, na medida em que 
podem ajudar as autoridades locais a 
avançar do raciocínio em termos de 
“projectos individuais” para um raciocínio 
de carácter mais intersectorial estratégico 
para utilizar o seu potencial endógeno de 
desenvolvimento e sublinha a mais-valia e 
o carácter inovador desta abordagem «de 
baixo para cima», em particular para os 
bairros desfavorecidos, que, assegurando 
a participação de todos os actores locais, 
permite corresponder melhor às 
necessidades reais e aos recursos do 
território; entretanto, lamenta a vaga 
definição comum que apenas resulta em 
candidaturas formais em alguns casos;

Or. fr

Alteração 79
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Defende os princípios do planeamento 10. Defende os princípios do planeamento 
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estratégico integrado, na medida em que 
podem ajudar as autoridades locais a 
avançar do raciocínio em termos de 
“projectos individuais” para um raciocínio 
de carácter mais intersectorial estratégico 
para utilizar o seu potencial endógeno de 
desenvolvimento e, entretanto, lamenta a 
vaga definição comum que apenas resulta 
em candidaturas formais em alguns casos;

estratégico integrado, na medida em que 
podem ajudar as autoridades locais a 
avançar do raciocínio em termos de 
“projectos individuais” para um raciocínio 
de carácter mais intersectorial estratégico 
para utilizar o seu potencial endógeno de 
desenvolvimento e, entretanto, lamenta a 
vaga definição comum que apenas resulta 
em candidaturas formais em alguns casos;
convida a Comissão a solicitar aos 
Estados-Membros que dêem o seu apoio 
ao desenvolvimento das capacidades 
administrativas a nível local, tendo em 
vista o planeamento estratégico integrado;

Or. ro

Alteração 80
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 10

Proposta de resolução Alteração

10. Defende os princípios do planeamento 
estratégico integrado, na medida em que 
podem ajudar as autoridades locais a 
avançar do raciocínio em termos de 
“projectos individuais” para um raciocínio 
de carácter mais intersectorial estratégico 
para utilizar o seu potencial endógeno de 
desenvolvimento e, entretanto, lamenta a 
vaga definição comum que apenas resulta 
em candidaturas formais em alguns casos;

10. Defende os princípios do planeamento 
estratégico integrado, na medida em que 
podem ajudar as autoridades locais a 
avançar do raciocínio em termos de 
“projectos individuais” para um raciocínio 
de carácter mais intersectorial estratégico 
para utilizar o seu potencial endógeno de 
desenvolvimento e, entretanto, lamenta a 
vaga definição comum que apenas resulta 
em candidaturas formais em alguns casos;

(Introduzir o seguinte subtítulo antes deste 
número:
Planeamento estratégico integrado)

Or. en

Alteração 81
Alain Cadec
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Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Considera que as áreas urbanas têm 
um papel essencial a desempenhar na 
aplicação das estratégias macro-regionais 
e das unidades geográficas funcionais;

Or. fr

Alteração 82
Andrea Cozzolino

Proposta de resolução
N.º 10-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

10-A. Convida a Comissão a elaborar 
uma definição comum de "área urbana", 
tendo em conta as especificidades 
territoriais dos Estados-Membros, 
estudando ainda a possibilidade neles 
delegar a adopção de uma classificação 
nacional dessas áreas;

Or. it

Alteração 83
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Convida a Comissão a elaborar um 
estudo comparativo sobre as práticas 
seguidas até agora pelos Estados-Membros 
individuais neste domínio, seguido de 
orientações específicas da UE para práticas 
de planeamento do desenvolvimento 

11. Convida a Comissão a elaborar um 
estudo comparativo sobre as práticas 
seguidas até agora pelos Estados-Membros 
individuais neste domínio, seguido de 
orientações específicas da UE para práticas 
de planeamento do desenvolvimento 
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urbano integrado que clarifiquem as 
relações entre esses planos e outros 
documentos, e que promovam parcerias 
eficientes; solicita à Comissão que torne o 
planeamento urbano integrado legalmente 
vinculativo se forem utilizados fundos da 
UE para co-financiar os projectos;

urbano integrado que clarifiquem as 
relações entre esses planos e outros 
documentos, e que promovam parcerias 
eficientes juridicamente regulamentadas, 
incluindo parcerias urbanas 
transfronteiras; solicita à Comissão que 
torne o planeamento urbano integrado 
legalmente vinculativo se forem utilizados 
fundos da UE para co-financiar os 
projectos; recomenda às autoridades 
locais dos Estados-Membros que lancem 
novas parcerias público-privadas e 
estratégias inovadoras de desenvolvimento 
de infra-estruturas urbanas, que 
permitam atrair investimentos e encorajar 
os meios de negócios; recomenda uma 
melhor coordenação entre o nível local e 
regional, que permita facilitar novas 
parcerias, tanto entre cidades e zonas 
rurais como entre pequenas, médias e 
grandes cidades, com o objectivo de 
garantir um desenvolvimento regional 
equilibrado;

Or. ro

Alteração 84
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 11

Proposta de resolução Alteração

11. Convida a Comissão a elaborar um 
estudo comparativo sobre as práticas 
seguidas até agora pelos Estados-Membros 
individuais neste domínio, seguido de 
orientações específicas da UE para práticas 
de planeamento do desenvolvimento 
urbano integrado que clarifiquem as 
relações entre esses planos e outros 
documentos, e que promovam parcerias 
eficientes; solicita à Comissão que torne o 
planeamento urbano integrado legalmente 
vinculativo se forem utilizados fundos da 

11. Convida a Comissão a elaborar um 
estudo comparativo sobre as práticas 
seguidas até agora pelos Estados-Membros 
individuais neste domínio, seguido de 
orientações específicas da UE para práticas 
de planeamento do desenvolvimento 
urbano integrado que clarifiquem as 
relações entre esses planos e outros 
documentos, e que promovam parcerias 
eficientes; solicita à Comissão que torne o 
planeamento urbano integrado legalmente 
vinculativo se forem utilizados fundos da 
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UE para co-financiar os projectos; UE para co-financiar os projectos; convida 
igualmente a Comissão a reforçar a 
assistência técnica com vista melhorar o 
planeamento do desenvolvimento 
integrado, as políticas participativas e o 
desenvolvimento urbano estratégico;

Or. en

Alteração 85
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Insiste no interesse de alargar e de 
apoiar financeiramente as redes urbanas 
como URBACT, a nível europeu, nacional 
e regional, para a partilha de experiências 
e de boas práticas, bem como a difusão 
dos resultados a nível nacional e europeu, 
a fim de dar igualmente conta das 
especificidades do tecido urbano de certos 
territórios; encoraja a implicação das 
cidades nas redes de cooperação inter-
regional e transfronteiriça, 
nomeadamente para o ambiente e a 
prevenção dos riscos;

Or. fr

Alteração 86
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 11-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-A. Reitera a sua convicção de que só 
mediante a disponibilização de recursos 
suficientes para acções urbanas 
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específicas será possível elaborar planos 
de desenvolvimento urbano integrado 
eficazes, pelo que recomenda a 
concentração dos recursos disponíveis em 
acções específicas; propõe um nível 
mínimo de gastos dos Fundos Estruturais 
por habitante da área urbana por período 
de programação;

Or. en

Alteração 87
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 11-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

11-B. Salienta que medidas de 
austeridade inevitáveis a todos os níveis 
de governo na União Europeia colocarão 
uma pressão sem precedentes sobre todos 
os tipos de despesas públicas, incluindo os 
investimentos estratégicos no 
desenvolvimento económico; é de opinião 
que, para aumentar a eficácia dos 
investimentos, é necessária uma melhor 
coordenação de todos os recursos públicos 
disponíveis (a nível europeu, nacional, 
regional, local e privado) e uma afectação 
mais estratégica dos mesmos;
(Introduzir o seguinte subtítulo antes deste 
número:
Planeamento financeiro exaustivo)

Or. en

Alteração 88
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 11-C (novo)
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Proposta de resolução Alteração

11-C. Defende, neste contexto, um 
planeamento financeiro exaustivo a nível 
local enquanto componente indivisível do 
programa de desenvolvimento integrado, e 
exorta cada um dos utilizadores dos 
recursos públicos, com base na noção de 
orientação para os resultados, a aderirem 
rigorosamente ao princípio "fundos para 
projectos, em vez de projectos para 
fundos";

Or. en

Alteração 89
Karima Delli

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Solicita à Comissão que estabeleça 
condições mais flexíveis para o 
financiamento cruzado entre o FEDER e 
o FSE, de forma a que estas regras não 
criem obstáculos na altura da concepção e 
da implementação de planos/estratégias de 
desenvolvimento urbano integrado;

12. Sublinha o valor acrescentado 
comunitário dos financiamentos cruzados 
entre o FEDER e o FSE em matéria de 
flexibilidade para os projectos de inclusão 
social e os planos/estratégias locais de 
desenvolvimento urbano integrado;
solicita à Comissão que estabeleça 
condições mais flexíveis para estes
financiamentos, de forma a encorajar a 
sua utilização e a que estas regras não 
criem obstáculos na altura da concepção e 
da implementação desses
planos/estratégias;

Or. fr

Alteração 90
Erminia Mazzoni
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Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Solicita à Comissão que estabeleça 
condições mais flexíveis para o 
financiamento cruzado entre o FEDER e o 
FSE, de forma a que estas regras não 
criem obstáculos na altura da concepção e 
da implementação de planos/estratégias de 
desenvolvimento urbano integrado;

12. Solicita à Comissão que estabeleça 
condições mais flexíveis para o 
financiamento cruzado entre o FEDER e o 
FSE, na altura da concepção e da 
implementação de planos/estratégias de 
desenvolvimento urbano integrado;

Or. en

Alteração 91
Riikka Manner

Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Solicita à Comissão que estabeleça 
condições mais flexíveis para o 
financiamento cruzado entre o FEDER e o 
FSE, de forma a que estas regras não criem 
obstáculos na altura da concepção e da 
implementação de planos/estratégias de 
desenvolvimento urbano integrado;

12. Solicita à Comissão que estabeleça 
condições mais flexíveis para o 
financiamento cruzado entre o FEDER e o 
FSE, de forma a que estas regras não criem 
obstáculos na altura da concepção e da 
implementação de planos/estratégias de 
desenvolvimento urbano integrado; chama 
a atenção para a complementaridade 
destes fundos; observa que, especialmente 
nas zonas citadinas afectadas pela 
exclusão social ou por problemas de 
poluição ambiental, os fundos do FSE 
poderiam ser usados para apoiar projectos 
locais conjuntos entre cidades, o terceiro 
sector e o sector privado que visem 
prevenir a exclusão;

Or. fi

Alteração 92
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan
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Proposta de resolução
N.º 12

Proposta de resolução Alteração

12. Solicita à Comissão que estabeleça 
condições mais flexíveis para o 
financiamento cruzado entre o FEDER e o 
FSE, de forma a que estas regras não criem 
obstáculos na altura da concepção e da 
implementação de planos/estratégias de 
desenvolvimento urbano integrado;

12. Solicita à Comissão que estabeleça 
condições mais flexíveis para o 
financiamento cruzado entre o FEDER e o 
FSE, de forma a que estas regras não criem 
obstáculos na altura da concepção e da 
implementação de planos/estratégias de 
desenvolvimento urbano integrado;
considera que a exploração das sinergias 
entre os fundos europeus existentes 
poderia conduzir ao aumento significativo 
das possibilidades de financiamento;

Or. ro

Alteração 93
Lambert van Nistelrooij

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Constata que a cooperação entre as 
cidades europeias é totalmente compatível 
com o Objectivo 3 (cooperação 
territorial); considera que, durante o 
período 2014-2020, convém reforçar a 
dimensão urbana do objectivo de 
cooperação territorial;

Or. nl

Alteração 94
Alain Cadec

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)
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Proposta de resolução Alteração

12-A. Considera que o dinamismo das 
áreas urbanas pode ser estimulado graças 
a sinergias efectivas entre os diferentes 
instrumentos europeus de financiamento, 
em particular no que respeita à 
investigação e à inovação;

Or. fr

Alteração 95
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Proposta de resolução
N.º 12-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

12-A. Convida a Comissão a incluir a 
dimensão da protecção do ambiente nos 
planos e estratégias de desenvolvimento 
urbano integrado, dado o elevado risco de 
poluição das áreas urbanas e a 
necessidade de um financiamento 
europeu para todos os projectos, tendo em 
vista a consecução dos objectivos UE 
2020;

Or. ro

Alteração 96
Erminia Mazzoni

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta o papel prometedor dos novos 
instrumentos de engenharia financeira 
estabelecidos durante o actual período de 
programação; solicita à Comissão que 

13. Salienta o papel prometedor dos novos 
instrumentos de engenharia financeira, 
conformes com os princípios "projectos 
para fundos" e "fundos para projectos", 
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avalie a experiência da utilização destes 
instrumentos e que os adapte, se 
necessário, a fim de melhorar a sua posição 
competitiva no mercado financeiro em 
relação a produtos comerciais comuns;

estabelecidos durante o actual período de 
programação; solicita à Comissão que 
avalie a experiência da utilização destes 
instrumentos e que os adapte, se 
necessário, a fim de melhorar a sua posição 
competitiva no mercado financeiro em 
relação a produtos comerciais comuns;

Or. en

Alteração 97
Seán Kelly

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta o papel prometedor dos novos 
instrumentos de engenharia financeira 
estabelecidos durante o actual período de 
programação; solicita à Comissão que 
avalie a experiência da utilização destes 
instrumentos e que os adapte, se 
necessário, a fim de melhorar a sua posição 
competitiva no mercado financeiro em 
relação a produtos comerciais comuns;

13. Salienta o papel prometedor dos novos 
instrumentos de engenharia financeira 
estabelecidos durante o actual período de 
programação; salienta a necessidade de 
criar instrumentos de engenharia 
financeira moduláveis, que sejam viáveis 
e passíveis de utilização em áreas urbanas 
muito mais pequenas; solicita à Comissão 
que avalie a experiência da utilização 
destes instrumentos e que os adapte, se 
necessário, a fim de melhorar a sua posição 
competitiva no mercado financeiro em 
relação a produtos comerciais comuns;

Or. en

Alteração 98
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta o papel prometedor dos novos 
instrumentos de engenharia financeira 

13. Salienta o papel prometedor dos novos 
instrumentos de engenharia financeira 
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estabelecidos durante o actual período de 
programação; solicita à Comissão que 
avalie a experiência da utilização destes 
instrumentos e que os adapte, se 
necessário, a fim de melhorar a sua posição 
competitiva no mercado financeiro em 
relação a produtos comerciais comuns;

estabelecidos durante o actual período de 
programação; solicita à Comissão que 
avalie a experiência da utilização destes 
instrumentos e que os adapte, se 
necessário, a fim de melhorar a sua posição 
competitiva no mercado financeiro em 
relação a produtos comerciais comuns, 
tornando-os mais fáceis de utilizar, mais 
práticos, mais atraentes e, logo, mais 
eficazes; entende que as taxas de juro dos 
instrumentos financeiros do BEI devem 
ser inferiores às aplicadas aos 
empréstimos comerciais;

Or. en

Alteração 99
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposta de resolução
N.º 13

Proposta de resolução Alteração

13. Salienta o papel prometedor dos novos 
instrumentos de engenharia financeira 
estabelecidos durante o actual período de 
programação; solicita à Comissão que 
avalie a experiência da utilização destes 
instrumentos e que os adapte, se 
necessário, a fim de melhorar a sua posição 
competitiva no mercado financeiro em 
relação a produtos comerciais comuns;

13. Salienta o papel prometedor dos novos 
instrumentos de engenharia financeira 
estabelecidos durante o actual período de 
programação; solicita à Comissão que 
avalie a experiência da utilização destes 
instrumentos e que os adapte, se 
necessário, a fim de melhorar a sua posição 
competitiva no mercado financeiro em 
relação a produtos comerciais comuns;
observa os resultados positivos da 
utilização dos actuais instrumentos de 
engenharia financeira e convida os 
Estados-Membros a explorar de forma 
constante e eficaz o potencial que 
oferecem estes instrumentos financeiros;

Or. ro

Alteração 100
Karima Delli
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Proposta de resolução
N.º 14

Proposta de resolução Alteração

14. Considera que, em particular, a 
Iniciativa JESSICA pode atingir a sua 
maior pertinência quando implementada a 
nível de cidades, pelo que observa com 
reservas a tendência de alguns Estados-
Membros para centralizarem a sua 
implementação;

14. Considera que, em particular, a 
Iniciativa JESSICA pode atingir a sua 
maior pertinência quando implementada a 
nível de cidades, pelo que observa com 
reservas a tendência de alguns Estados-
Membros para centralizarem a sua 
implementação; sublinha, pois, a 
necessidade de acompanhar as cidades no 
acesso à informação para a apropriação 
dos instrumentos de gestão e dos 
instrumentos de engenharia financeira, 
designadamente através de formação do 
pessoal administrativo;

Or. fr

Alteração 101
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 14-A (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-A. Insta a Comissão a assegurar que 
os fluxos financeiros entre os níveis 
europeu, nacional e subnacional sejam 
organizados da forma mais eficaz e 
flexível no futuro; manifesta preocupação 
com o actual baixo nível de pré-
financiamento de projectos e considera 
que, no futuro, a regulamentação deve 
assegurar que os Estados-Membros sejam 
mais claramente obrigados a recorrer ao 
pré-financiamento para os pagamentos 
aos beneficiários públicos, como as 
autoridades urbanas;

Or. en
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Alteração 102
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 14-B (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-B. Exorta a Comissão a visar a melhor 
harmonização possível da 
regulamentação relativa a determinados 
fundos e programas da UE, no âmbito dos 
quais projectos de desenvolvimento 
urbano e local se possam candidatar ao 
co-financiamento, a fim de reduzir ao 
mínimo a burocracia e os potenciais erros 
de execução;

Or. en

Alteração 103
Oldřich Vlasák

Proposta de resolução
N.º 14-C (novo)

Proposta de resolução Alteração

14-C. Convida o Comité das Regiões a 
desenvolver ideias sobre a melhor forma 
de estruturar a dimensão urbana da 
futura política de coesão;

Or. en


