
AM\864907RO.doc PE462.880v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2010/2158(INI)

18.4.2011

AMENDAMENTELE
1 - 103

Proiect de raport
Oldřich Vlasák
(PE462.535v01-00)

Agenda urbană europeană și viitorul acesteia în cadrul politicii de coeziune
(2010/2158(INI))



PE462.880v01-00 2/61 AM\864907RO.doc

RO

AM_Com_NonLegReport



AM\864907RO.doc 3/61 PE462.880v01-00

RO

Amendamentul 1
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Referirea 24a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul (UE) 
nr. 1233/2010 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 15 decembrie 2010 de 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 663/2009 de stabilire a unui program 
de ajutor pentru redresare economică prin 
acordarea de asistență financiară 
comunitară pentru proiecte în domeniul 
energiei,

Or. fr

Amendamentul 2
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Referirea 24b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul (CE) 
nr. 397/2009 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 6 mai 2009 de 
modificare a Regulamentului (CE) 
nr. 1080/2006 privind Fondul European 
de Dezvoltare Regională în ceea ce 
privește eligibilitatea investițiilor în 
domeniul eficienței energetice și al 
energiei regenerabile în locuințe,

Or. fr
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Amendamentul 3
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE poate fi caracterizată prin 
dezvoltarea sa policentrică și prin 
varietatea zonelor urbane și a orașelor de 
diferite dimensiuni cu competențe și 
resurse eterogene; este de părere că ar fi 
nepotrivit și chiar problematic să se 
adopte o definiție comună a termenului de 
„zone urbane”;

A. întrucât UE poate fi caracterizată prin 
dezvoltarea sa policentrică și prin 
varietatea zonelor urbane și a orașelor de 
diferite dimensiuni cu competențe și 
resurse eterogene; este de părere că este 
oportun să se caute o definiție comună a 
termenului de „zone urbane”;

Or. it

Amendamentul 4
Peter Simon

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE poate fi caracterizată prin 
dezvoltarea sa policentrică și prin 
varietatea zonelor urbane și a orașelor de 
diferite dimensiuni cu competențe și 
resurse eterogene; este de părere că ar fi 
nepotrivit și chiar problematic să se adopte 
o definiție comună a termenului de „zone 
urbane”;

A. întrucât UE poate fi caracterizată prin 
dezvoltarea sa policentrică și prin 
varietatea zonelor urbane și a orașelor de 
diferite dimensiuni cu competențe și 
resurse eterogene; este de părere că ar fi 
problematic să se adopte o definiție 
comună, bazată doar pe date statistice, a 
termenului de „zone urbane”, motiv pentru 
care ar trebui să se verifice modul în care
printr-o abordare funcțională s-ar putea 
obține o definiție unitară a termenului 
„urban”, creându-se astfel condițiile 
necesare pentru o definiție legală clară a 
dimensiunii urbane a politicii UE;

Or. de



AM\864907RO.doc 5/61 PE462.880v01-00

RO

Amendamentul 5
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE poate fi caracterizată prin 
dezvoltarea sa policentrică și prin 
varietatea zonelor urbane și a orașelor de 
diferite dimensiuni cu competențe și 
resurse eterogene; este de părere că ar fi 
nepotrivit și chiar problematic să se adopte 
o definiție comună a termenului de „zone 
urbane”;

A. întrucât UE poate fi caracterizată prin
dezvoltarea sa policentrică și prin 
varietatea zonelor urbane și a orașelor de 
diferite dimensiuni cu competențe și 
resurse eterogene; este de părere că ar fi 
nepotrivit și chiar problematic să se adopte 
o definiție comună a termenului de „zone 
urbane”; consideră, totuși, că o definiție 
clară din punct de vedere juridic a 
dimensiunii urbane pe o bază funcțională 
ar fi pertinentă în cadrul politicii de 
coeziune și al celorlalte politici 
comunitare;

Or. fr

Amendamentul 6
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât UE poate fi caracterizată prin 
dezvoltarea sa policentrică și prin 
varietatea zonelor urbane și a orașelor de 
diferite dimensiuni cu competențe și 
resurse eterogene; este de părere că ar fi 
nepotrivit și chiar problematic să se adopte 
o definiție comună a termenului de „zone 
urbane”;

A. întrucât UE poate fi caracterizată prin 
dezvoltarea sa policentrică și prin 
varietatea zonelor urbane și a orașelor de 
diferite dimensiuni cu competențe și 
resurse eterogene; este de părere că ar fi 
nepotrivit și chiar problematic să se adopte 
o definiție comună a termenului de „zone 
urbane” și a termenului „urban” în 
general, deoarece este dificil să se aducă 
la un numitor comun diversitatea de 
situații din statele membre și din regiuni 
și, prin urmare, consideră că orice 
definiție și desemnare obligatorie a 
zonelor urbane ar trebui lăsate la 
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latitudinea statelor membre, în 
conformitate cu principiul subsidiarității,
pe baza unor indicatori europeni comuni;

Or. en

Amendamentul 7
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât UE contribuie prin politicile 
sale la dezvoltarea durabilă a zonelor 
urbane, însă, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, politica urbană este de 
competența statelor membre;

B. întrucât UE contribuie prin politicile 
sale la dezvoltarea durabilă a zonelor 
urbane, ar trebui să se țină cont de faptul 
că, pe lângă politicile urbane naționale, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
ar trebui definită politica urbană 
europeană;

Or. en

Amendamentul 8
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, în conformitate cu Strategia 
Europa 2020, principalul obiectiv al 
politicii urbane trebuie să fie acela de a 
contribui la coeziunea socială și la 
dezvoltarea durabilă, în special printr-o 
îmbunătățire a infrastructurii și a 
serviciilor puse la dispoziția cetățenilor și 
a comunităților urbane;

Or. it
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Amendamentul 9
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât orașele prezintă un potențial 
arhitectural și cultural unic, dețin forțe de 
integrare socială considerabile și permit 
un echilibru social datorită menținerii 
diversității culturale și păstrării unei 
legături permanente între centru și zonele 
periferice;

Or. fr

Amendamentul 10
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât integrarea dezvoltării urbane a 
extins în mod clar mijloacele financiare 
pentru orașe, dar abordarea integrată 
riscă să se piardă din cauza unei orientări 
sectoriale mai puternice în cadrul 
programelor operaționale individuale;

D. întrucât integrarea dezvoltării urbane a 
extins în mod clar mijloacele financiare 
pentru orașe; întrucât este recomandată 
stabilirea unor obiective bine definite 
pentru dezvoltarea urbană în cadrul 
programelor operaționale, pentru a 
favoriza concentrarea resurselor;

Or. it

Amendamentul 11
Peter Simon

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât integrarea dezvoltării urbane a D. întrucât integrarea dezvoltării urbane a 
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extins în mod clar mijloacele financiare 
pentru orașe, dar abordarea integrată riscă 
să se piardă din cauza unei orientări 
sectoriale mai puternice în cadrul 
programelor operaționale individuale,

extins în mod clar mijloacele financiare 
pentru orașe, dar abordarea integrată riscă 
să se piardă din cauza unei orientări 
sectoriale mai puternice în cadrul 
programelor operaționale individuale, iar 
procesul de punere în aplicare a 
conținutului integrării este încă 
insuficient și, prin urmare, trebuie extins 
în continuare,

Or. de

Amendamentul 12
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât integrarea dezvoltării urbane a 
extins în mod clar mijloacele financiare 
pentru orașe, dar abordarea integrată riscă 
să se piardă din cauza unei orientări 
sectoriale mai puternice în cadrul 
programelor operaționale individuale;

D. întrucât integrarea dezvoltării urbane a 
extins în mod clar mijloacele financiare 
pentru orașe, dar abordarea integrată riscă 
să se piardă din cauza unei orientări 
sectoriale mai puternice în cadrul 
programelor operaționale individuale și 
aceasta rămâne marcată de o participare 
prea slabă a parteneriatelor locale;

Or. fr

Amendamentul 13
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât integrarea dezvoltării urbane a 
extins în mod clar mijloacele financiare 
pentru orașe, dar abordarea integrată riscă 
să se piardă din cauza unei orientări 
sectoriale mai puternice în cadrul 

D. întrucât, pornind de la experiența 
inițiativelor URBAN, a acțiunilor urbane, 
care au fost integrate în cadrul de 
reglementare pentru obiectivele de 
convergență și de competitivitate și de 
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programelor operaționale individuale; ocupare a forței de muncă la nivel 
regional în perioada de programare 2007-
2013; și întrucât această integrare a 
dezvoltării urbane a extins în mod clar 
mijloacele financiare pentru orașe, dar 
abordarea integrată riscă să se piardă din 
cauza unei orientări sectoriale mai 
puternice în cadrul programelor 
operaționale individuale;

Or. en

Amendamentul 14
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât subsidiaritatea, în forma sa 
consolidată și extinsă conform definiției 
prevăzute de TFUE, precum și 
guvernanța pe mai multe niveluri și un 
principiu al parteneriatului mai bine 
definit reprezintă elemente esențiale 
pentru o corectă punere în aplicare a 
tuturor politicilor UE și întrucât 
angajarea de resurse și competențe ale
autorităților locale și regionale ar trebui 
consolidată în consecință;

Or. en

Amendamentul 15
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât criza economică din ultimii 
ani a agravat inegalitățile și problemele 
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sociale în mari zone metropolitane 
periferice; dat fiind că autoritățile locale 
confruntate cu criza trebuie să fie 
capabile să pună în aplicare măsuri 
concrete pentru combaterea sărăciei,
sprijinirea coeziunii sociale și a ocupării 
forței de muncă;

Or. it

Amendamentul 16
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât de multe ori o politică axată 
pe poli de dezvoltare, bazată pe stimularea 
activității economice în orașe, nu a 
generat un impact suficient și, în 
consecință, a avut efecte limitate în zona
înconjurătoare, fără a contribui așadar la 
o dezvoltare integrată; 

Or. es

Amendamentul 17
Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, indiferent de bogăția sau 
puterea lor economică, în unele cartiere, 
orașele ar putea avea probleme specifice, 
cum ar fi inegalitatea socială extremă, 
sărăcia, excluziunea și șomajul ridicat, 
care pot fi ameliorate, respectiv eliminate, 
cu ajutorul politicii de coeziune,
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Or. de

Amendamentul 18
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Considerentul Db (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Db. întrucât simplificarea punerii în 
aplicare a politicilor, inclusiv a 
mecanismelor de control și de audit, 
contribuie la îmbunătățirea eficienței, la 
reducerea frecvenței erorilor, la o 
arhitectură a politicilor mai ușor de 
utilizat și la sporirea vizibilității; și 
întrucât simplificarea eforturilor ar trebui 
să continue împreună cu o simplificare a 
procedurilor naționale și regionale, astfel 
încât reprezentanții zonelor urbane să 
poată orienta și gestiona mai bine 
utilizarea fondurilor europene;

Or. en

Amendamentul 19
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. remarcă faptul că Agenda urbană 
europeană include, pe de o parte, 
dimensiunea urbană a politicilor UE, în 
special politica de coeziune, și, pe de altă 
parte, componenta interguvernamentală a 
eforturilor de la nivel european de a 
coordona politicile urbane ale statelor 
membre, eforturi realizate în cadrul 
reuniunilor ministeriale informale sub 
coordonarea președințiilor succesive ale 
Consiliului și cu contribuția activă a 

1. remarcă faptul că Agenda urbană 
europeană include, pe de o parte, 
dimensiunea urbană a politicilor UE, în 
special politica de coeziune, și, pe de altă 
parte, componenta interguvernamentală a 
eforturilor de la nivel european de a 
coordona politicile urbane ale statelor 
membre; recomandă o mai mare 
coordonare între cele două niveluri și o 
implicare mai puternică a autorităților
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Comisiei; consideră în acest context că
autoritățile locale ar trebuie să fie mai 
bine informate și implicate mai activ în 
activitățile interguvernamentale;

locale;

Or. it

Amendamentul 20
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. remarcă faptul că Agenda urbană
europeană include, pe de o parte, 
dimensiunea urbană a politicilor UE, în 
special politica de coeziune, și, pe de altă 
parte, componenta interguvernamentală a 
eforturilor de la nivel european de a 
coordona politicile urbane ale statelor 
membre, eforturi realizate în cadrul 
reuniunilor ministeriale informale sub 
coordonarea președințiilor succesive ale 
Consiliului și cu contribuția activă a 
Comisiei; consideră în acest context că 
autoritățile locale ar trebuie să fie mai bine 
informate și implicate mai activ în 
activitățile interguvernamentale;

1. remarcă faptul că Agenda urbană 
europeană include, pe de o parte, 
dimensiunea urbană a politicilor UE, în 
special politica de coeziune, și, pe de altă 
parte, componenta interguvernamentală a 
eforturilor de la nivel european de a 
coordona politicile urbane ale statelor 
membre, eforturi realizate în cadrul 
reuniunilor ministeriale informale sub 
coordonarea președințiilor succesive ale 
Consiliului și cu contribuția activă a 
Comisiei; consideră în acest context că 
autoritățile locale ar trebuie să fie mai bine 
informate și implicate mai activ în 
activitățile interguvernamentale; subliniază 
necesitatea unei mai bune coordonări a 
deciziilor și a acțiunilor autorităților 
administrative atât la nivel comunitar, cât 
și la nivel național;

Or. fr

Amendamentul 21
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. remarcă faptul că Agenda urbană 
europeană include, pe de o parte, 
dimensiunea urbană a politicilor UE, în 
special politica de coeziune, și, pe de altă 
parte, componenta interguvernamentală a 
eforturilor de la nivel european de a 
coordona politicile urbane ale statelor
membre, eforturi realizate în cadrul 
reuniunilor ministeriale informale sub 
coordonarea președințiilor succesive ale 
Consiliului și cu contribuția activă a 
Comisiei; consideră în acest context că 
autoritățile locale ar trebuie să fie mai bine 
informate și implicate mai activ în 
activitățile interguvernamentale;

1. remarcă faptul că Agenda urbană 
europeană include, pe de o parte, 
dimensiunea urbană a politicilor UE, în 
special politica de coeziune, și, pe de altă 
parte, componenta interguvernamentală a 
eforturilor de la nivel european de a 
coordona politicile urbane ale statelor 
membre, eforturi realizate în cadrul 
reuniunilor ministeriale informale sub 
coordonarea președințiilor succesive ale 
Consiliului și cu contribuția activă a 
Comisiei; consideră în acest context că 
autoritățile locale ar trebuie să fie mai bine 
informate și implicate mai activ în 
activitățile interguvernamentale;
(A se introduce următorul subtitlu înainte 
de acest punct:
Contextul dimensiunii urbane)

Or. en

Amendamentul 22
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. ia act de aprobarea Declarației de la 
Toledo și de Documentul de referință de 
la Toledo privind regenerarea urbană; 
recunoaște nevoia unei continuități și a 
unei coordonări sporite pentru realizarea 
unui program de lucru comun sau a unei 
„agende urbane europene”; salută faptul 
că miniștrii au subliniat nevoia de 
consolidare a cooperării și a coordonării 
cu Parlamentul European, precum și 
obiectivul privind consolidarea 
dimensiunii urbane în cadrul politicii de 
coeziune și promovarea unei dezvoltări 
urbane durabile și a unor abordări 
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integrate prin consolidarea și dezvoltarea 
unor instrumente de punere în aplicare a 
Cartei de la Leipzig la toate nivelurile; 
felicită statele membre și Comisia pentru 
eforturile depuse de acestea în vederea 
continuării procesului de la Marsilia și a 
punerii în aplicare a unui cadru de 
referință pentru orașe europene durabile; 
urmărește cu interes lansarea etapei de 
testare a cadrului de referință; regretă 
totuși că orașele nu sunt implicate 
suficient în aceste procese; invită, prin 
urmare, Comisia și statele membre să 
asigure îmbunătățirea fluxului de 
informații privind acest proces, transmise 
orașelor neparticipante, și să informeze în 
mod constant Parlamentul cu privire la 
progresele înregistrate;

Or. en

Amendamentul 23
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. atrage atenția asupra faptului că, pe 
lângă contribuția semnificativă a acțiunilor 
din cadrul politicii de coeziune la 
dezvoltarea zonelor urbane, există și alte 
politici și programe ale UE cu impact 
puternic asupra dezvoltării urbane; 
subliniază necesitatea unei mai bune 
înțelegeri a impactului teritorial al 
politicilor și invită la consolidarea Agendei 
urbane în cadrul politicilor UE; în acest 
context, invită din nou Comisia să 
efectueze o evaluare teritorială a 
impactului politicilor sectoriale și să 
extindă actualele mecanisme de evaluare a 
impactului;

2. atrage atenția asupra faptului că, pe 
lângă contribuția semnificativă a acțiunilor 
din cadrul politicii de coeziune la 
dezvoltarea zonelor urbane, există și alte 
politici (precum în domeniul mediului, al 
transporturilor, al energiei etc.) și 
programe ale UE cu impact puternic asupra 
dezvoltării urbane; subliniază necesitatea 
unei mai bune înțelegeri a impactului 
teritorial al politicilor și invită la 
consolidarea Agendei urbane în cadrul 
politicilor UE; în acest context, invită din 
nou Comisia să efectueze o evaluare 
teritorială a impactului politicilor sectoriale 
și să extindă actualele mecanisme de 
evaluare a impactului; salută, în acest 
context, ideile rezumate în cel de-al 
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cincilea raport privind coeziunea 
economică, socială și teritorială și 
eforturile depuse de ESPON;

Or. en

Amendamentul 24
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. salută propunerea Comisiei privind 
viitorul cadru strategic comun care ar 
putea intensifica sinergiile dintre fonduri, 
în special în vederea unor legături mai 
bune ale zonelor urbane cu zonele rurale 
și periurbane; subliniază valoarea 
adăugată europeană a abordării 
orizontale și integrate a politicii de 
coeziune și încurajează, prin urmare, mai 
multă sinergie cu politicile energetică, în 
domeniul mediului și al transporturilor, 
care ar fi și mai pertinente în zonele 
urbane și periurbane, unde provocările 
specifice sunt importante;

Or. fr

Amendamentul 25
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 



PE462.880v01-00 16/61 AM\864907RO.doc

RO

semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității 
economice (extindere urbană, 
aglomerație, poluare, excludere etc.) care 
le periclitează rolul de „motoare de 
creștere”; consideră, prin urmare, că există 
o justificare clară în vederea unui 
angajament comun față de zonele urbane 
ale UE;

semnificativ la creșterea economică a 
Europei; că acestea reunesc 73 % din 
populația europeană și că ele consumă 
până la 70 % din energie în Uniune; 
constată că această atractivitate 
economică nu este suficientă pentru a 
asigura o dezvoltare durabilă și 
echilibrată în cadrul regiunilor și că ar 
trebui acordată o atenție sporită 
obiectivului global privind coeziunea 
internă și provocărilor aferente 
(expansiune urbană, congestionare, 
incertitudine și excluziune socială, 
penurie energetică, utilizarea terenurilor, 
criza locuințelor, segregare spațială, 
poluare și încălzire globală etc.); 
consideră, prin urmare, că există o 
justificare clară în vederea unui angajament 
comun față de zonele urbane ale UE;

Or. fr

Amendamentul 26
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității economice 
(extindere urbană, aglomerație, poluare, 
excludere etc.) care le periclitează rolul de 
„motoare de creștere”; consideră, prin 
urmare, că există o justificare clară în 
vederea unui angajament comun față de 
zonele urbane ale UE;

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE, acestea fiind cele mai 
importante centre de inovare, cunoaștere 
și cultură, datorită prezenței IMM-urilor, 
prin urmare, acestea contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității economice 
(extindere urbană, aglomerație, poluare, 
excludere etc.) care le periclitează rolul de 
„motoare de creștere”; consideră, prin 
urmare, că există o justificare clară în
vederea unui angajament comun față de 
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zonele urbane ale UE, în vederea reducerii 
efectelor transversale ale creșterii și 
dezvoltării și, în același timp, în vederea 
creării de orașe sustenabile din punct de 
vedere economic, social și de mediu;

Or. pt

Amendamentul 27
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității economice 
(extindere urbană, aglomerație, poluare, 
excludere etc.) care le periclitează rolul de 
„motoare de creștere”; consideră, prin 
urmare, că există o justificare clară în 
vederea unui angajament comun față de 
zonele urbane ale UE;

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei, având în vedere faptul că doar 
orașele în măsură să ofere servicii de 
înaltă calitate și dotate cu infrastructuri 
bune reușesc să atragă și să promoveze 
activități de viitor profitabile; pe de altă 
parte, acestea suportă totodată costurile 
productivității economice (extindere 
urbană, aglomerație, poluare, excludere 
etc.) care le periclitează rolul de „motoare 
de creștere”; consideră, prin urmare, că 
există o justificare clară în vederea unui 
angajament comun față de zonele urbane 
ale UE;

Or. pt

Amendamentul 28
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității economice 
(extindere urbană, aglomerație, poluare, 
excludere etc.) care le periclitează rolul de 
„motoare de creștere”; consideră, prin 
urmare, că există o justificare clară în 
vederea unui angajament comun față de 
zonele urbane ale UE;

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității economice 
(extindere urbană, concentrare, 
aglomerație, poluare, rată ridicată a 
șomajului, infracționalitate, migrație, 
excludere socială, polarizare socială etc.) 
care le periclitează rolul de „motoare de 
creștere”; consideră, prin urmare, că există 
o justificare clară în vederea unui 
angajament comun față de zonele urbane 
ale UE;
(A se introduce următorul subtitlu înainte 
de acest punct:
Nevoi locale și/sau priorități europene)

Or. en

Amendamentul 29
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității economice 
(extindere urbană, aglomerație, poluare, 
excludere etc.) care le periclitează rolul de 
„motoare de creștere”; consideră, prin 
urmare, că există o justificare clară în 

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității economice 
(extindere urbană, aglomerație, poluare 
etc.) și sunt marcate de puternice 
dezechilibre sociale (șomaj, excludere etc.) 
care le periclitează rolul de „motoare de 
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vederea unui angajament comun față de 
zonele urbane ale UE;

creștere”; consideră, prin urmare, că există 
o justificare clară în vederea unui 
angajament comun față de zonele urbane 
ale UE;

Or. fr

Amendamentul 30
Kerstin Westphal

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității economice 
(extindere urbană, aglomerație, poluare, 
excludere etc.) care le periclitează rolul de 
„motoare de creștere”; consideră, prin 
urmare, că există o justificare clară în 
vederea unui angajament comun față de 
zonele urbane ale UE;

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității economice 
(extindere urbană, aglomerație, poluare, 
excludere etc.) care le periclitează rolul de 
„motoare de creștere”; subliniază că 
evoluțiile atât de ordin economic, cât și de 
ordin social și ecologic din zonele urbane 
au un impact puternic asupra zonelor 
învecinate; consideră, prin urmare, că 
există o justificare clară în vederea unui 
angajament comun față de zonele urbane 
ale UE;

Or. en

Amendamentul 31
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității economice 
(extindere urbană, aglomerație, poluare, 
excludere etc.) care le periclitează rolul de 
„motoare de creștere”; consideră, prin 
urmare, că există o justificare clară în 
vederea unui angajament comun față de 
zonele urbane ale UE;

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității economice 
(extindere urbană, aglomerație, poluare, 
excludere etc.) care le periclitează rolul de 
„motoare de creștere”; consideră, prin 
urmare, că există o justificare clară în 
vederea unui angajament comun față de 
zonele urbane ale UE; care impune 
alocarea de resurse pentru asigurarea 
coerenței rural-urban, pentru întărirea 
cooperării teritoriale, precum și realizarea 
unui sistem de monitorizare și evaluare 
integrată a rezultatelor și impactului 
proiectelor, astfel încât resursele să fie 
utilizate în cel mai eficace mod posibil;

Or. ro

Amendamentul 32
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității economice 
(extindere urbană, aglomerație, poluare, 
excludere etc.) care le periclitează rolul de 
„motoare de creștere”; consideră, prin 

3. subliniază faptul că, în mare parte, 
zonele urbane sunt cele care pun în practică 
politicile europene; subliniază faptul că 
zonele urbane generează aproximativ 80 % 
din PIB-ul UE și contribuie în mod 
semnificativ la creșterea economică a 
Europei; pe de altă parte, acestea suportă 
totodată costurile productivității economice 
(extindere urbană, aglomerație, poluare, 
excludere etc.) care le periclitează rolul de 
„motoare de creștere”; consideră, prin 
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urmare, că există o justificare clară în 
vederea unui angajament comun față de 
zonele urbane ale UE;

urmare, că există o justificare clară în 
vederea unui angajament comun față de 
zonele urbane ale UE; susține că agenda 
urbană trebuie să urmărească dezvoltarea 
investițiilor sustenabile, inteligente și 
incluzive atât pentru întărirea rolului 
orașelor în cadrul Strategiei UE 2020, cât 
și în vederea consolidării rolului lor ca 
factor de creștere;

Or. ro

Amendamentul 33
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că sporirea contribuției 
zonelor urbane la creșterea economică a 
UE și, în același timp, menținerea sau 
îmbunătățirea parametrilor acestora ca 
„zone optime pentru locuit” reprezintă un 
obiectiv comun al autorităților 
administrative la nivel european, 
național, regional și local; subliniază că, 
în ciuda faptului că acest obiectiv este 
împărtășit pe scară largă, măsurile 
specifice în vederea îndeplinirii acestuia 
pot varia de la o regiune la alta; observă 
că, în urma dezvoltării marcante în cea 
de-a doua jumătate a secolului XX, 
anumite regiuni și orașe vor fi nevoite în 
general să aplice priorități mai variate, 
inclusiv privind convergența, și, prin 
urmare, consideră că trebuie garantată o 
flexibilitate suficientă pentru a permite 
zonelor urbane să identifice soluțiile care 
corespund cel mai bine nevoilor lor, 
macromediului și micromediului și 
contextului de dezvoltare;

Or. en
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Amendamentul 34
Riikka Manner

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

3a. susține propunerea Comisiei 
referitoare la consolidarea poziției unei 
abordări privind dezvoltarea locală (local 
development approach) în cadrul politicii 
de coeziune; consideră că aceasta necesită 
o finanțare din fondurile structurale 
(FEDER și FSE) pentru grupurile de 
acțiune locale de tip Leader; îndeamnă 
Comisia să evalueze poziția programului 
Leader la nivel urban, în special în ceea 
ce privește rezolvarea problemelor sociale 
urbane;

Or. fi

Amendamentul 35
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recomandă ca dimensiunea urbană a 
politicii de coeziune să se axeze pe un 
obiectiv dublu: – în primul rând, 
sprijinirea zonelor urbane în dezvoltarea 
infrastructurii fizice de bază, ca o premisă 
a creșterii, în vederea exploatării depline 
a contribuției potențiale a acestora la 
creșterea economică a Europei și la 
diversificarea bazei economice și, în al 
doilea rând, sprijinirea zonelor urbane în 
modernizarea caracteristicilor economice, 
sociale și ecologice prin investiții 
inteligente în infrastructură și servicii, 

4. consideră că dimensiunea urbană a 
politicii de coeziune contribuie la 
îndeplinirea mai multor obiective:



AM\864907RO.doc 23/61 PE462.880v01-00

RO

bazate pe progresul tehnologic;
a) promovarea orașelor ca motoare ale 
dezvoltării regionale pe baza unui model 
policentric și ca principali actanți în lupta 
împotriva schimbărilor climatice; acest 
fapt se stabilește pe baza unei rețele de 
infrastructuri economice, sociale și de 
mediu adaptate și moderne, de exemplu, 
prin intermediul reconversiei terenurilor 
industriale, conform unei abordări care 
favorizează solidaritatea, și nu concurența 
între orașe;
b) favorizarea coeziunii interne și a 
eterogenității sociale în cadrul zonelor 
urbane, în vederea combaterii izolării 
cartierelor defavorizate, luând măsuri 
care să vizeze îndeosebi mediul de viață al 
locuitorilor; acest fapt necesită o 
ambițioasă politică de amenajare a 
teritoriului urban, care să se bazeze pe o 
abordare transparentă și participativă a 
locuitorilor, experților și reprezentanților 
locali, în vederea promovării mobilității și 
accesului la servicii publice și în vederea 
punerii în valoare a spațiilor publice, a 
peisajelor culturale urbane, a cartierelor 
ecologice, precum și a unei arhitecturi 
umaniste și funcționale a clădirilor și a 
reabilitării fondurilor locative noi sau 
vechi care să răspundă cerințelor privind 
mediul și consumul eficient de energie;
c) încurajarea creării și animării unor 
rețele de zone urbane la nivel european, 
național și regional;

Or. fr

Amendamentul 36
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recomandă ca dimensiunea urbană a 
politicii de coeziune să se axeze pe un 
obiectiv dublu – în primul rând, sprijinirea 
zonelor urbane în dezvoltarea 
infrastructurii fizice de bază, ca o premisă 
a creșterii, în vederea exploatării depline a 
contribuției potențiale a acestora la 
creșterea economică a Europei și la 
diversificarea bazei economice și, în al 
doilea rând, sprijinirea zonelor urbane în 
modernizarea caracteristicilor economice, 
sociale și ecologice prin investiții 
inteligente în infrastructură și servicii, 
bazate pe progresul tehnologic;

4. recomandă ca dimensiunea urbană a 
politicii de coeziune să se axeze pe un 
obiectiv triplu – în primul rând, sprijinirea 
zonelor urbane în dezvoltarea 
infrastructurii fizice de bază, ca o premisă 
a creșterii, în vederea exploatării depline a 
contribuției potențiale a acestora la 
creșterea economică a Europei și la 
diversificarea bazei economice și la 
sustenabilitatea energetică și de mediu, 
mai ales în perspectiva conservării și 
îmbunătățirii calității în zona centrelor 
urbane și fără vreun obstacol pentru 
cursurile fluviale urbane și, în al doilea 
rând, sprijinirea zonelor urbane în 
modernizarea caracteristicilor economice, 
sociale și ecologice prin investiții 
inteligente în infrastructură și servicii, 
bazate pe progresul tehnologic, precum și, 
în al treilea rând, recalificarea zonelor 
urbane, prin recuperarea zonelor 
industriale și a terenurilor poluate;

Or. it

Amendamentul 37
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recomandă ca dimensiunea urbană a 
politicii de coeziune să se axeze pe un 
obiectiv dublu – în primul rând, sprijinirea 
zonelor urbane în dezvoltarea 
infrastructurii fizice de bază, ca o premisă 
a creșterii, în vederea exploatării depline a 
contribuției potențiale a acestora la 
creșterea economică a Europei și la 
diversificarea bazei economice și, în al 
doilea rând, sprijinirea zonelor urbane în 

4. recomandă ca dimensiunea urbană a 
politicii de coeziune, având drept bază de 
orientare conceptul strategic privind 
asigurarea unei creșteri inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii, să se 
axeze pe un obiectiv dublu – în primul 
rând, sprijinirea zonelor urbane în 
dezvoltarea infrastructurii fizice de bază, 
ca o premisă a creșterii, în vederea 
exploatării depline a contribuției potențiale 
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modernizarea caracteristicilor economice, 
sociale și ecologice prin investiții 
inteligente în infrastructură și servicii, 
bazate pe progresul tehnologic;

a acestora la creșterea economică a Europei 
și la diversificarea bazei economice și, în al 
doilea rând, sprijinirea zonelor urbane în 
modernizarea caracteristicilor economice, 
sociale și ecologice prin investiții 
inteligente în infrastructură și servicii, 
bazate pe progresul tehnologic;

Or. en

Amendamentul 38
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recomandă ca dimensiunea urbană a 
politicii de coeziune să se axeze pe un 
obiectiv dublu – în primul rând, sprijinirea 
zonelor urbane în dezvoltarea 
infrastructurii fizice de bază, ca o premisă 
a creșterii, în vederea exploatării depline a 
contribuției potențiale a acestora la 
creșterea economică a Europei și la 
diversificarea bazei economice și, în al 
doilea rând, sprijinirea zonelor urbane în 
modernizarea caracteristicilor economice, 
sociale și ecologice prin investiții 
inteligente în infrastructură și servicii, 
bazate pe progresul tehnologic;

4. recomandă ca dimensiunea urbană a 
politicii de coeziune să se axeze pe un 
obiectiv dublu – în primul rând, sprijinirea 
zonelor urbane în dezvoltarea 
infrastructurii fizice de bază, ca o premisă 
a creșterii, în vederea exploatării depline a 
contribuției potențiale a acestora la 
creșterea economică a Europei și la 
diversificarea bazei economice și, în al 
doilea rând, sprijinirea zonelor urbane în 
modernizarea caracteristicilor economice, 
sociale și ecologice prin investiții 
inteligente în infrastructură și servicii, 
bazate pe progresul tehnologic, fără a 
omite dezvoltarea legăturilor dintre zonele 
urbane și zonele rurale, în vederea 
consolidării unei creșteri favorabile 
incluziunii, care a fost menționată în 
Strategia UE 2020;

Or. pt

Amendamentul 39
Vasilica Viorica Dăncilă
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Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. recomandă ca dimensiunea urbană a 
politicii de coeziune să se axeze pe un 
obiectiv dublu – în primul rând, sprijinirea 
zonelor urbane în dezvoltarea 
infrastructurii fizice de bază, ca o premisă 
a creșterii, în vederea exploatării depline a 
contribuției potențiale a acestora la 
creșterea economică a Europei și la 
diversificarea bazei economice și, în al 
doilea rând, sprijinirea zonelor urbane în 
modernizarea caracteristicilor economice, 
sociale și ecologice prin investiții 
inteligente în infrastructură și servicii, 
bazate pe progresul tehnologic;

4. recomandă ca dimensiunea urbană a 
politicii de coeziune să se axeze pe un 
obiectiv dublu – în primul rând, sprijinirea 
zonelor urbane în dezvoltarea 
infrastructurii fizice de bază, ca o premisă 
a creșterii, în vederea exploatării depline a 
contribuției potențiale a acestora la 
creșterea economică a Europei și la 
diversificarea bazei economice și, în al 
doilea rând, sprijinirea zonelor urbane în 
modernizarea caracteristicilor economice, 
sociale și ecologice prin investiții 
inteligente în infrastructură și servicii, 
bazate pe progresul tehnologic; în strânsă 
corelare cu specificitățile teritoriale;

Or. ro

Amendamentul 40
Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. atrage atenția asupra faptului că 
orașele pot contribui în mod esențial la 
lupta împotriva schimbărilor climatice, de 
exemplu prin intermediul sistemelor de 
transport public local inteligente, 
reabilitarea energetică a clădirilor, 
planificarea durabilă a cartierelor astfel 
încât căile de acces la locul de muncă și la 
instituțiile orașului să fie cât mai scurte 
posibil și multe altele; în viitor, politica de 
coeziune va trebui să ofere un sprijin mai 
consistent acestor posibilități;

Or. de
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Amendamentul 41
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. atrage atenția asupra unui important
potențial de modernizare a investițiilor în 
infrastructură prin tehnologii inteligente 
care vor aborda problemele persistente prin 
conceptul de „dezvoltare urbană mai 
inteligentă”; este de părere că astfel de 
investiții în infrastructura TIC pot fi 
considerate ca un motor clar de creștere 
economică și de activitate economică 
bazată pe inovare, reunind următoarele 
elemente ale investițiilor publice și private 
care pot urmări generarea unui nou spirit 
antreprenorial, locuri de muncă și 
creștere și care ar trebui astfel să fie 
considerate ca o prioritate la nivel 
european;

5. atrage atenția asupra potențialului 
important în materie de dezvoltare 
durabilă pe care îl are modernizarea 
infrastructurilor, cu condiția ca acestea să 
fie durabile, performante și accesibile 
tuturor, prin tehnologii inteligente, 
punând accentul pe investițiile în 
infrastructuri ecologice și energetice 
(îndeosebi prin intermediul promovării 
surselor de energie regenerabile), 
transporturi urbane, reabilitare urbană și 
sprijinirea IMM-urilor și a inovațiilor 
ecologice (precum energiile solare și 
fotovoltaice), care vor aborda problemele 
persistente și vor permite sprijinirea 
coeziunii teritoriale și îndeplinirea 
obiectivelor Strategiei UE 2020; este de 
părere că astfel de investiții pot fi 
considerate ca un motor clar de dezvoltare 
durabilă a teritoriilor, cu atât mai mult 
dacă acestea beneficiază de oportunități 
de cofinanțare prin intermediul 
fondurilor structurale, de sprijin prin 
programe specifice (precum „Energie 
Inteligentă – Europa”) și de asistență 
tehnică; ținând cont de importanța 
acestora, estimează că aceste proiecte ar 
trebui să facă obiectul unei abordări 
consultative și participative a locuitorilor;

Or. fr

Amendamentul 42
Salvatore Caronna
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. atrage atenția asupra unui important 
potențial de modernizare a investițiilor în 
infrastructură prin tehnologii inteligente 
care vor aborda problemele persistente prin 
conceptul de „dezvoltare urbană mai 
inteligentă”; este de părere că astfel de 
investiții în infrastructura TIC pot fi 
considerate ca un motor clar de creștere 
economică și de activitate economică 
bazată pe inovare, reunind următoarele 
elemente ale investițiilor publice și private 
care pot urmări generarea unui nou spirit 
antreprenorial, locuri de muncă și creștere 
și care ar trebui astfel să fie considerate 
ca o prioritate la nivel european;

5. atrage atenția asupra unui important 
potențial de modernizare a investițiilor în 
infrastructură prin tehnologii inteligente 
care vor aborda problemele persistente prin 
conceptul de „dezvoltare urbană mai 
inteligentă”; este de părere că astfel de 
investiții în infrastructura TIC pot fi 
considerate ca un motor clar de creștere 
economică și de activitate economică 
bazată pe inovare, reunind următoarele 
elemente ale investițiilor publice și private 
care pot urmări generarea unui nou spirit 
antreprenorial, locuri de muncă durabile și 
creștere inteligentă, conform obiectivelor 
Strategiei Europa 2020 și, în special, ale 
parteneriatului pentru inovare pentru 
orașe inteligente;

Or. it

Amendamentul 43
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. atrage atenția asupra unui important 
potențial de modernizare a investițiilor în 
infrastructură prin tehnologii inteligente 
care vor aborda problemele persistente prin 
conceptul de „dezvoltare urbană mai 
inteligentă”; este de părere că astfel de 
investiții în infrastructura TIC pot fi 
considerate ca un motor clar de creștere 
economică și de activitate economică 
bazată pe inovare, reunind următoarele 
elemente ale investițiilor publice și private 
care pot urmări generarea unui nou spirit 
antreprenorial, locuri de muncă și creștere 

5. atrage atenția asupra unui important 
potențial de modernizare a investițiilor în 
infrastructură prin tehnologii inteligente 
care vor aborda problemele persistente 
privind guvernanța orașelor, energia, 
gestionarea alimentării cu apă și a 
utilizării acesteia, transporturile, 
turismul, locuințele, educația, serviciile de 
sănătate și de asistență socială, siguranța 
publică etc. prin conceptul de „dezvoltare 
urbană mai inteligentă”; este de părere că 
astfel de investiții în infrastructura TIC pot 
fi considerate ca un motor clar de creștere 
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și care ar trebui astfel să fie considerate ca 
o prioritate la nivel european;

economică și de activitate economică 
bazată pe inovare, reunind următoarele 
elemente ale investițiilor publice și private 
care pot urmări generarea unui nou spirit
antreprenorial, locuri de muncă și creștere 
și care ar trebui astfel să fie considerate ca 
o prioritate la nivel european;

Or. en

Amendamentul 44
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază pertinența politicii de 
coeziune pentru promovarea inovării 
sociale în zona urbană și, îndeosebi, în 
cartierele defavorizate, în vederea 
sprijinirii coeziunii interne și a capitalului 
uman, prin intermediul unei acțiuni 
favorabile incluziunii și participării în 
domeniul formării și al educației (în 
special pentru tineret), de acces la 
microcredite sau pentru promovarea 
economiei sociale și solidare;

Or. fr

Amendamentul 45
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. își reafirmă punctul de vedere 
conform căruia principalul punct slab al 
Strategiei de la Lisabona a fost lipsa unei 
guvernanțe pe mai multe niveluri care să 
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funcționeze bine și implicarea 
insuficientă a autorităților regionale și 
locale și a societății civile în etapele de 
planificare, punere în aplicare, 
comunicare și evaluare a strategiei; 
subliniază nevoia unui sistem de 
guvernanță îmbunătățit al Strategiei 
UE 2020, cu o integrare sporită a părților 
interesate în cadrul tuturor etapelor;
(A se introduce următorul subtitlu înainte 
de acest punct:
Guvernanța pe mai multe niveluri și 
principiul parteneriatului)

Or. en

Amendamentul 46
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să prevadă obligația 
pentru statele membre de a-i implica în 
mod oficial pe liderii politici ai zonelor 
urbane cheie și ai asociațiilor autorităților 
locale și regionale în toate etapele 
procesului decizional din cadrul politicii de 
coeziune (planificarea strategică, definirea 
și negocierea viitoarelor „Contracte pentru 
dezvoltarea strategică națională”);

6. invită Comisia să prevadă obligația 
pentru statele membre de a-i implica în 
mod oficial pe reprezentanții locali și 
regionali ai tuturor zonelor urbane, pe 
reprezentanții asociațiilor autorităților 
locale și regionale și pe actorii societății 
civile în toate etapele procesului decizional 
din cadrul politicii de coeziune 
(planificarea strategică, definirea și 
negocierea viitoarelor „Contracte pentru 
dezvoltarea strategică națională” și 
„Contracte de parteneriat pentru 
dezvoltare și investiții”);

Or. fr

Amendamentul 47
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să prevadă obligația 
pentru statele membre de a-i implica în 
mod oficial pe liderii politici ai zonelor 
urbane cheie și ai asociațiilor autorităților 
locale și regionale în toate etapele 
procesului decizional din cadrul politicii de 
coeziune (planificarea strategică, definirea 
și negocierea viitoarelor „Contracte pentru 
dezvoltarea strategică națională”);

6. invită Comisia să prevadă obligația 
pentru statele membre de a-i implica în 
mod oficial pe liderii politici ai zonelor 
urbane cheie și ai asociațiilor autorităților 
locale și regionale în toate etapele 
procesului decizional din cadrul politicii de 
coeziune (planificarea strategică, definirea 
și negocierea viitoarelor „Contracte pentru 
dezvoltarea strategică națională”); invită în 
acest sens autoritățile locale să elaboreze 
planuri de acțiune concrete ale 
strategiilor proprii de dezvoltare; salută 
Convenția primarilor și subliniază 
importanța utilizării fondurilor 
disponibile în vederea punerii în practică 
a planurilor de acțiune care să promoveze 
exploatarea potențialului local de energie 
regenerabilă;

Or. ro

Amendamentul 48
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să prevadă obligația 
pentru statele membre de a-i implica în 
mod oficial pe liderii politici ai zonelor 
urbane cheie și ai asociațiilor autorităților 
locale și regionale în toate etapele 
procesului decizional din cadrul politicii de 
coeziune (planificarea strategică, definirea 
și negocierea viitoarelor „Contracte pentru 
dezvoltarea strategică națională”);

6. invită Comisia să prevadă obligația 
pentru statele membre de a-i implica în 
mod oficial pe liderii politici ai zonelor 
urbane cheie și ai asociațiilor autorităților 
locale și regionale în toate etapele 
procesului decizional din cadrul politicii de 
coeziune (planificarea strategică, definirea 
și negocierea viitoarelor „Contracte pentru 
dezvoltarea strategică națională”); invită 
Comisia să încurajeze înființarea de 
administrații urbane și locale, ca mijloc 
de informare cu privire la programele și 
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inițiativele politicii urbane și, în același 
timp, de motivare a statelor membre 
pentru a se implica mai mult în 
dezvoltarea durabilă a zonelor urbane;

Or. pt

Amendamentul 49
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să prevadă obligația 
pentru statele membre de a-i implica în 
mod oficial pe liderii politici ai zonelor 
urbane cheie și ai asociațiilor autorităților 
locale și regionale în toate etapele 
procesului decizional din cadrul politicii de 
coeziune (planificarea strategică, definirea 
și negocierea viitoarelor „Contracte pentru 
dezvoltarea strategică națională”);

6. invită Comisia să prevadă obligația 
pentru statele membre de a-i implica în 
mod oficial pe liderii politici ai zonelor 
urbane cheie și ai asociațiilor autorităților 
locale și regionale în toate etapele 
procesului decizional din cadrul politicii de 
coeziune (planificarea strategică, definirea 
și negocierea viitoarelor „Contracte pentru 
dezvoltarea strategică națională”); este de 
părere că acesta este unicul mod de a 
reflecta asupra nevoilor locale și de a 
preveni fragmentarea obiectivelor și a 
soluțiilor strategice;

Or. en

Amendamentul 50
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunere de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să prevadă obligația 
pentru statele membre de a-i implica în 
mod oficial pe liderii politici ai zonelor 
urbane cheie și ai asociațiilor autorităților 

6. invită Comisia să prevadă obligația 
pentru statele membre de a-i implica în 
mod oficial pe liderii politici ai zonelor 
urbane cheie și ai asociațiilor autorităților 
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locale și regionale în toate etapele 
procesului decizional din cadrul politicii de 
coeziune (planificarea strategică, definirea 
și negocierea viitoarelor „Contracte pentru 
dezvoltarea strategică națională”);

locale și regionale în toate etapele 
procesului decizional din cadrul politicii de 
coeziune (planificarea strategică, definirea 
și negocierea viitoarelor „Contracte pentru 
dezvoltarea strategică națională”); un pact 
teritorial elaborat pentru fiecare stat 
membru în parte va oferi o bază adecvată;

Or. nl

Amendamentul 51
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. invită Comisia să prevadă obligația 
pentru statele membre de a-i implica în 
mod oficial pe liderii politici ai zonelor 
urbane cheie și ai asociațiilor autorităților 
locale și regionale în toate etapele 
procesului decizional din cadrul politicii de 
coeziune (planificarea strategică, definirea 
și negocierea viitoarelor „Contracte pentru 
dezvoltarea strategică națională”);

6. invită Comisia să prevadă obligația 
pentru statele membre de a-i implica în 
mod oficial pe liderii politici ai zonelor 
urbane cheie și ai asociațiilor autorităților 
locale și regionale în toate etapele 
procesului decizional din cadrul politicii de 
coeziune (planificarea strategică, definirea 
și negocierea viitoarelor „Contracte pentru 
dezvoltarea strategică națională”); inclusiv 
prin crearea unor tipuri noi de 
parteneriat;

Or. ro

Amendamentul 52
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. consideră că legătura dintre planurile 
de acțiune la nivel local și programele 
orientate către nivelul regional/național 
ar trebui consolidată și că abordarea 
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privind dezvoltarea locală a comunităților 
locale prin grupuri de sprijin și planuri de 
acțiune la nivel local ar trebui susținută;

Or. en

Amendamentul 53
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate; consideră că guvernarea 
pe mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt instrumentele cele 
mai eficace pentru prevenirea 
sectorializării și a fragmentării politicilor 
de dezvoltare; 

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt elemente izolate în interiorul 
regiunilor și că dezvoltarea acestora 
trebuie, așadar, să fie strâns legată de 
zonele funcționale sau rurale învecinate; 
amintește, în acest sens, că sinergiile 
interne nu sunt întotdeauna garantate;

Or. es

Amendamentul 54
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate; consideră că guvernarea 
pe mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt instrumentele cele mai 
eficace pentru prevenirea sectorializării și a 
fragmentării politicilor de dezvoltare;

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate, pentru a înfrâna 
expansiunea urbană și pentru a aborda 
provocările legate de demografie, de 
mobilitate, de locuințe și de accesul la 
serviciile de interes general; încurajează, 
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prin urmare, elaborarea de strategii reale 
pentru mediul urban și rural;;
consideră că guvernarea pe mai multe 
niveluri și principiul parteneriatului sunt 
instrumentele cele mai eficace pentru 
prevenirea sectorializării și a fragmentării 
politicilor de dezvoltare; recomandă, prin 
urmare, sporirea sinergiilor atât între 
fonduri, cât și între entitățile 
administrative responsabile de 
gestionarea acestora, îndeosebi în cadrul 
strategiilor pentru dezvoltare urbană 
integrată; încurajează, în acest context, 
acordarea de subvenții globale orașelor, 
localităților și regiunilor;

Or. fr

Amendamentul 55
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate; consideră că guvernarea 
pe mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt instrumentele cele mai 
eficace pentru prevenirea sectorializării și a 
fragmentării politicilor de dezvoltare;

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
fie strâns legată de zonele suburbane sau 
rurale; consideră că guvernarea pe mai 
multe niveluri și principiul parteneriatului 
sunt instrumentele cele mai eficace pentru 
prevenirea sectorializării și a fragmentării 
politicilor de dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 56
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 7
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Propunere de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate; consideră că guvernarea 
pe mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt instrumentele cele mai 
eficace pentru prevenirea sectorializării și a 
fragmentării politicilor de dezvoltare;

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate; optează pentru o 
clarificare sporită a situațiilor specifice, 
precum zonele metropolitane, zonele 
urbane și aglomerările, în care funcțiile 
sunt strâns legate între ele; consideră că 
guvernarea pe mai multe niveluri și 
principiul parteneriatului sunt 
instrumentele cele mai eficace pentru 
prevenirea sectorializării și a fragmentării 
politicilor de dezvoltare;

Or. nl

Amendamentul 57
Luís Paulo Alves

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate; consideră că guvernarea 
pe mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt instrumentele cele mai 
eficace pentru prevenirea sectorializării și a 
fragmentării politicilor de dezvoltare;

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate; consideră că guvernarea 
pe mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt instrumentele cele mai 
eficace pentru prevenirea sectorializării și a 
fragmentării politicilor de dezvoltare; în 
această privință, în vederea dezvoltării 
orașelor europene și a zonelor rurale
învecinate, este necesară punerea în 
aplicare a unor măsuri cantitative și 
calitative fundamentale în patru domenii 
de acțiune, în special în ceea ce privește 
creșterea calitativă, cum ar fi politicile de 
promovare a competitivității economice și 
a ocupării forței de muncă, politica de 
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încurajare a coeziunii economice și 
sociale, politicile de integrare în rețelele 
transeuropene și politicile de promovare a 
dezvoltării durabile și a calității vieții;

Or. pt

Amendamentul 58
Nuno Teixeira

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate; consideră că guvernarea 
pe mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt instrumentele cele mai 
eficace pentru prevenirea sectorializării și a 
fragmentării politicilor de dezvoltare;

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate; consideră că guvernarea 
pe mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt instrumentele cele mai 
eficace pentru prevenirea sectorializării și a 
fragmentării politicilor de dezvoltare, prin 
urmare, invită Comisia și statele membre, 
în special, să promoveze contactul și 
schimbul de bune practici între diverși 
actori din zonele urbane și din zonele 
rurale;

Or. pt

Amendamentul 59
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
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fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate; consideră că guvernarea 
pe mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt instrumentele cele mai 
eficace pentru prevenirea sectorializării și a 
fragmentării politicilor de dezvoltare;

fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate; consideră că guvernarea 
pe mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt instrumentele cele mai 
eficace pentru prevenirea sectorializării și a 
fragmentării politicilor de dezvoltare;
invită Comisia să solicite explicit statelor 
membre să analizeze dimensiunea urban-
rural în documentele de planificare și să
acorde sprijin financiar pentru asigurarea 
unei bune legături rural-urban;

Or. ro

Amendamentul 60
Salvatore Caronna

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate; consideră că guvernarea 
pe mai multe niveluri și principiul 
parteneriatului sunt instrumentele cele mai 
eficace pentru prevenirea sectorializării și a 
fragmentării politicilor de dezvoltare;

7. subliniază faptul că zonele urbane nu 
sunt niște insule în interiorul regiunilor și 
că dezvoltarea acestora trebuie, așadar, să 
fie strâns legată de zonele funcționale sau 
rurale învecinate; consideră că guvernarea 
pe mai multe niveluri, programarea 
teritorială și principiul parteneriatului sunt 
instrumentele cele mai eficace pentru 
prevenirea sectorializării și a fragmentării 
politicilor de dezvoltare;

Or. it

Amendamentul 61
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază rolul pozitiv pe care îl joacă 
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cooperarea transfrontalieră, cooperarea 
transnațională și inițiativa URBACT în 
crearea de rețele între orașe, schimbul de 
cele mai bune practici și generarea de 
soluții inovatoare; consideră că rețelele 
sprijinite ar trebui legate de proiecte de 
dezvoltare reale și invită Comisia să 
îmbunătățească platformele pentru a 
permite o abordare experimentală a 
regenerării și dezvoltării urbane;

Or. en

Amendamentul 62
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

7a. Procesul de „regenerarea urbană” și 
„abordarea integrată” poate determina 
apariția unei „alianțe urbane” noi care ar 
pune alături toți actorii implicați în 
procesul de „construcție a orașului”; 
alianța ar urma să se bazeze pe consens și 
să fie legitimată de noi forme de 
guvernanță, în care rețelele sociale și de 
cetățeni joacă un rol important, scopul 
comun fiind revalorizarea, recuperarea și 
chiar re-inventarea „orașului existent”, 
optimizând astfel capitalul uman, social, 
material, cultural si economic, format de-
a lungul istoriei si utilizând aceste 
elemente pentru a construi orașe
eficiente, inovatoare, inteligente, mai 
durabile si integrate social;

Or. ro

Amendamentul 63
Karima Delli
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Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. sprijină promovarea unor acțiuni 
experimentale în vederea dezvoltării unei 
abordări teritoriale funcționale și flexibile 
pentru punerea în aplicare a dimensiunii 
urbane (cartiere, orașe, localități, teritorii 
transfrontaliere) care ar putea fi 
pertinentă, îndeosebi în cadrul FSE, unde 
o strategie teritorială globală va completa 
abordarea pe categorii de populație;

Or. fr

Amendamentul 64
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. consideră că guvernarea pe mai multe 
niveluri și principiul parteneriatului sunt 
instrumentele cele mai eficiente pentru a 
evita sectorializarea și fragmentarea 
politicilor de dezvoltare; 

Or. es

Amendamentul 65
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 7b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7b. invită din nou Comisia să înființeze 
un program de schimb, „Erasmus pentru 
reprezentanții aleși la nivel local și 
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regional”, în vederea încurajării 
transferului de bune practici în domeniul 
dezvoltării locale și urbane strategice;

Or. en

Amendamentul 66
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 7c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7c. recomandă din nou înființarea unui 
Grup european la nivel înalt pentru 
dezvoltarea urbană, format din experți 
delegați ai statelor membre, responsabili 
de coordonarea politicilor urbane și de 
elaborarea de recomandări privind politici 
și inițiative europene asociate; observă că 
acest organism ar trebui să își desfășoare 
activitatea fără a aduce atingere 
principului subsidiarității și 
competențelor statelor membre în 
domeniul dezvoltării urbane;

Or. en

Amendamentul 67
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că autoritățile locale 
sunt direct responsabile din punct de 
vedere politic pentru luarea deciziilor 
strategice și investirea fondurilor publice; 
prin urmare, în vederea atingerii 
obiectivelor politicii de coeziune și ale 
strategiei UE 2020, trebuie să existe o 

8. subliniază faptul că autoritățile locale 
sunt direct responsabile din punct de 
vedere politic pentru luarea deciziilor 
strategice și investirea fondurilor publice; 
prin urmare, în vederea atingerii 
obiectivelor politicii de coeziune și ale 
strategiei UE 2020, trebuie să existe o 
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implicare obligatorie a organismelor locale 
alese în procesul de luare a deciziilor 
strategice și în folosirea extinsă a opțiunii 
responsabilităților subdelegate în punerea 
în aplicare și evaluarea politicii de 
coeziune;

implicare obligatorie a organismelor locale 
alese în procesul de luare a deciziilor 
strategice și, prin urmare, acestora trebuie 
să le fie recunoscute responsabilitățile 
specifice, luând în considerare opțiunea 
privind subdelegarea în punerea în 
aplicare și evaluarea politicii de coeziune;

Or. en

Amendamentul 68
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că autoritățile locale 
sunt direct responsabile din punct de 
vedere politic pentru luarea deciziilor 
strategice și investirea fondurilor publice; 
prin urmare, în vederea atingerii 
obiectivelor politicii de coeziune și ale 
strategiei UE 2020, trebuie să existe o 
implicare obligatorie a organismelor locale 
alese în procesul de luare a deciziilor 
strategice și în folosirea extinsă a opțiunii 
responsabilităților subdelegate în punerea 
în aplicare și evaluarea politicii de 
coeziune;

8. subliniază faptul că autoritățile locale 
sunt direct responsabile din punct de 
vedere politic pentru luarea deciziilor 
strategice și investirea fondurilor publice; 
prin urmare, statele membre trebuie să le 
garanteze acestora resurse bugetare 
suficiente; prin urmare, în vederea 
atingerii obiectivelor politicii de coeziune 
și ale strategiei UE 2020, trebuie să existe 
o implicare obligatorie a organismelor 
locale alese în procesul de luare a deciziilor 
strategice și în folosirea extinsă a opțiunii 
responsabilităților subdelegate în punerea 
în aplicare și evaluarea politicii de 
coeziune;

Or. fr

Amendamentul 69
Peter Simon

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că autoritățile locale 
sunt direct responsabile din punct de 
vedere politic pentru luarea deciziilor 
strategice și investirea fondurilor publice; 
prin urmare, în vederea atingerii 
obiectivelor politicii de coeziune și ale 
strategiei UE 2020, trebuie să existe o 
implicare obligatorie a organismelor locale 
alese în procesul de luare a deciziilor 
strategice și în folosirea extinsă a opțiunii 
responsabilităților subdelegate în punerea 
în aplicare și evaluarea politicii de 
coeziune;

8. subliniază faptul că autoritățile locale 
sunt direct responsabile din punct de 
vedere politic pentru luarea deciziilor 
strategice și investirea fondurilor publice; 
prin urmare, în vederea atingerii 
obiectivelor politicii de coeziune și ale 
strategiei UE 2020, trebuie să existe o 
implicare obligatorie a organismelor locale 
alese în procesul de luare a deciziilor 
strategice, o implicare profundă în 
crearea programelor operaționale și în 
folosirea extinsă a opțiunii 
responsabilităților subdelegate în punerea 
în aplicare și evaluarea politicii de 
coeziune;

Or. de

Amendamentul 70
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că autoritățile locale 
sunt direct responsabile din punct de 
vedere politic pentru luarea deciziilor 
strategice și investirea fondurilor publice; 
prin urmare, în vederea atingerii 
obiectivelor politicii de coeziune și ale 
strategiei UE 2020, trebuie să existe o 
implicare obligatorie a organismelor locale 
alese în procesul de luare a deciziilor 
strategice și în folosirea extinsă a opțiunii 
responsabilităților subdelegate în punerea 
în aplicare și evaluarea politicii de 
coeziune;

8. subliniază faptul că autoritățile locale 
sunt direct responsabile din punct de 
vedere politic pentru luarea deciziilor 
strategice și investirea fondurilor publice; 
prin urmare, în vederea atingerii 
obiectivelor politicii de coeziune și ale 
strategiei UE 2020, trebuie să existe o 
implicare obligatorie a organismelor locale 
alese în procesul de luare a deciziilor 
strategice și în folosirea extinsă a opțiunii 
responsabilităților subdelegate în punerea 
în aplicare și evaluarea politicii de 
coeziune; subliniază faptul că prioritatea 
autorităților locale este asigurarea 
bunăstării și calității vieții cetățenilor și 
necesitatea implicării acestora și a tuturor 
actorilor din domeniu în strategiile de 
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dezvoltare locală;

Or. ro

Amendamentul 71
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că autoritățile locale 
sunt direct responsabile din punct de 
vedere politic pentru luarea deciziilor 
strategice și investirea fondurilor publice; 
prin urmare, în vederea atingerii 
obiectivelor politicii de coeziune și ale 
strategiei UE 2020, trebuie să existe o 
implicare obligatorie a organismelor locale 
alese în procesul de luare a deciziilor 
strategice și în folosirea extinsă a opțiunii 
responsabilităților subdelegate în punerea 
în aplicare și evaluarea politicii de 
coeziune;

8. subliniază faptul că autoritățile locale 
sunt direct responsabile din punct de 
vedere politic pentru luarea deciziilor 
strategice și investirea fondurilor publice; 
prin urmare, în vederea atingerii 
obiectivelor politicii de coeziune și ale 
strategiei UE 2020, trebuie să existe o 
implicare obligatorie a organismelor locale 
alese în procesul de luare a deciziilor 
strategice și în folosirea extinsă a opțiunii 
responsabilităților subdelegate în punerea 
în aplicare și evaluarea politicii de 
coeziune;

(A se introduce următorul subtitlu înainte 
de acest punct:
Subdelegarea responsabilităților)

Or. en

Amendamentul 72
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază faptul că perspectiva 
urbană permite atacarea cu incisivitate și 
în timp util a problemelor legate de 
calitatea mediului și durabilitate, de 
politicile active pentru ocuparea forței de 
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muncă, reducerea sărăciei și coeziunea
socială;

Or. it

Amendamentul 73
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recomandă ca, în următoarea perioadă de 
programare, una dintre următoarele 
opțiuni să fie folosită în aplicarea 
dimensiunii urbane la nivel național: 
programe operaționale independente 
gestionate de anumite zone urbane sau 
programe operaționale comune care să 
acopere zonele urbane ale unor anumite 
state membre sau granturi globale sau 
încadrarea măsurilor urbane și a 
resurselor în programe operaționale 
regionale specifice;

9. recomandă ca, în următoarea perioadă de 
programare, să fie pusă în aplicare 
dimensiunea urbană la nivel național;

Or. en

Amendamentul 74
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recomandă ca, în următoarea perioadă 
de programare, una dintre următoarele 
opțiuni să fie folosită în aplicarea 
dimensiunii urbane la nivel național: 
programe operaționale independente 
gestionate de anumite zone urbane sau 
programe operaționale comune care să 
acopere zonele urbane ale unor anumite 

9. consideră neapărat necesară punerea 
în aplicare a dimensiunii urbane pentru 
următoarea perioadă de programare la cel 
mai potrivit nivel de guvernanță, cel mai 
adesea la nivel local sau infraregional, 
prin acordarea de granturi globale; 
estimează că decentralizarea 
competențelor și a responsabilităților 
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state membre sau granturi globale sau 
încadrarea măsurilor urbane și a 
resurselor în programe operaționale 
regionale specifice;

reprezintă o oportunitate în vederea 
sporirii vizibilității și a eficacității;

Or. fr

Amendamentul 75
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recomandă ca, în următoarea perioadă de 
programare, una dintre următoarele opțiuni 
să fie folosită în aplicarea dimensiunii 
urbane la nivel național: programe
operaționale independente gestionate de 
anumite zone urbane sau programe 
operaționale comune care să acopere 
zonele urbane ale unor anumite state 
membre sau granturi globale sau 
încadrarea măsurilor urbane și a resurselor 
în programe operaționale regionale 
specifice;

9. recomandă ca, în următoarea perioadă de 
programare, una dintre următoarele opțiuni 
să fie folosită în aplicarea dimensiunii 
urbane la nivel național: programe 
operaționale independente gestionate de 
anumite zone urbane, programe 
operaționale comune care să acopere 
zonele urbane ale unor anumite state 
membre, granturi globale, încadrarea 
măsurilor urbane și a resurselor în 
programe operaționale regionale specifice;

Or. it

Amendamentul 76
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recomandă ca, în următoarea perioadă de 
programare, una dintre următoarele opțiuni 
să fie folosită în aplicarea dimensiunii 
urbane la nivel național: programe 
operaționale independente gestionate de 
anumite zone urbane sau programe 

9. recomandă ca, în următoarea perioadă de 
programare, una dintre următoarele opțiuni 
să fie folosită în aplicarea dimensiunii 
urbane la nivel național: programe 
operaționale independente gestionate de 
anumite zone urbane sau programe 
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operaționale comune care să acopere 
zonele urbane ale unor anumite state 
membre sau granturi globale sau încadrarea 
măsurilor urbane și a resurselor în 
programe operaționale regionale specifice;

operaționale comune care să acopere 
zonele urbane ale unor anumite state 
membre sau granturi globale sau încadrarea 
măsurilor urbane și a resurselor în 
programe operaționale regionale specifice;
recunoaște importanța elaborării în viitor 
a programelor operaționale specifice 
anumitor zone urbane care să urmărească 
punerea în valoare a potențialului lor de 
dezvoltare;

Or. ro

Amendamentul 77
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. avertizează că, dat fiind faptul că 
amploarea și caracterul predominant al 
urbanizării diferă foarte mult în cadrul 
UE, îndeosebi în cazul regiunilor 
preponderent rurale și slab urbanizate, 
gestionarea resurselor atribuite acțiunilor 
urbane în conformitate cu conținutul 
general și cu prioritățile programelor 
operaționale trebuie lăsată la latitudinea 
celor care concep programele în numele 
regiunii în cauză;

Or. en

Amendamentul 78
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. pledează în favoarea principiilor de 10. pledează în favoarea principiilor de 
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planificare strategică integrată întrucât 
acestea pot ajuta autoritățile locale să 
treacă de la un mod de gândire în termeni 
de „proiecte individuale” la un mod de 
gândire intersectorial și mai strategic în 
vederea folosirii simultane a potențialului 
lor specific de dezvoltare și regretă 
definiția comună vagă care duce doar la o 
aplicare formală în unele cazuri;

planificare strategică integrată întrucât 
acestea pot ajuta autoritățile locale să 
treacă de la un mod de gândire în termeni 
de „proiecte individuale” la un mod de 
gândire intersectorial și mai strategic în 
vederea folosirii simultane a potențialului 
lor specific de dezvoltare; subliniază 
plusvaloarea și caracterul inovator al 
acestei abordări de tipul „de la bază la 
vârf”, în special pentru cartierele 
defavorizate, care, asigurând participarea 
tuturor actorilor locali, permit un răspuns 
mai bun în funcție de nevoile reale și 
resursele teritoriale; regretă însă definiția 
comună vagă care duce doar la o aplicare 
formală în unele cazuri;

Or. fr

Amendamentul 79
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. pledează în favoarea principiilor de 
planificare strategică integrată întrucât 
acestea pot ajuta autoritățile locale să 
treacă de la un mod de gândire în termeni 
de „proiecte individuale” la un mod de 
gândire intersectorial și mai strategic în 
vederea folosirii simultane a potențialului 
lor specific de dezvoltare și regretă 
definiția comună vagă care duce doar la o 
aplicare formală în unele cazuri;

10. pledează în favoarea principiilor de 
planificare strategică integrată întrucât 
acestea pot ajuta autoritățile locale să 
treacă de la un mod de gândire în termeni 
de „proiecte individuale” la un mod de 
gândire intersectorial și mai strategic în 
vederea folosirii simultane a potențialului 
lor specific de dezvoltare și regretă 
definiția comună vagă care duce doar la o 
aplicare formală în unele cazuri; invită 
Comisia să solicite statelor membre să
asigure suport pentru dezvoltarea 
capacității administrative la nivel local în 
vederea planificării strategice integrate;

Or. ro
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Amendamentul 80
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. pledează în favoarea principiilor de 
planificare strategică integrată întrucât 
acestea pot ajuta autoritățile locale să 
treacă de la un mod de gândire în termeni 
de „proiecte individuale” la un mod de 
gândire intersectorial și mai strategic în 
vederea folosirii simultane a potențialului 
lor specific de dezvoltare și regretă 
definiția comună vagă care duce doar la o 
aplicare formală în unele cazuri;

10. pledează în favoarea principiilor de 
planificare strategică integrată întrucât 
acestea pot ajuta autoritățile locale să 
treacă de la un mod de gândire în termeni 
de „proiecte individuale” la un mod de 
gândire intersectorial și mai strategic în 
vederea folosirii simultane a potențialului 
lor specific de dezvoltare și regretă 
definiția comună vagă care duce doar la o 
aplicare formală în unele cazuri;

(A se introduce următorul subtitlu înainte 
de acest punct:
Planificare strategică integrată)

Or. en

Amendamentul 81
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. estimează că zonele urbane joacă un 
rol fundamental în punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și a unităților 
geografice funcționale;

Or. fr

Amendamentul 82
Andrea Cozzolino

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. invită Comisia să elaboreze o 
definiție comună a „zonei urbane”, luând 
în considerare caracteristicile teritoriale 
specifice ale statelor membre, ținând cont, 
de asemenea, de posibilitatea de a delega 
acestora adoptarea unei clasificări 
naționale a acestor zone;

Or. it

Amendamentul 83
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să pregătească un studiu 
comparativ al practicilor actuale ale 
diferitelor statele membre în acest 
domeniu, care să aibă drept rezultat 
orientări specifice ale UE pentru practicile 
de planificare a dezvoltării urbane 
integrate, urmărind să clarifice raporturile 
dintre această planificare și alte documente 
de planificare și să promoveze totodată 
parteneriatul eficient; invită Comisia să 
prevadă obligativitatea juridică a 
planificării urbane integrate în cazurile în 
care sunt folosite fonduri ale UE în 
cofinanțarea proiectelor;

11. invită Comisia să pregătească un studiu 
comparativ al practicilor actuale ale 
diferitelor statele membre în acest 
domeniu, care să aibă drept rezultat 
orientări specifice ale UE pentru practicile 
de planificare a dezvoltării urbane 
integrate, urmărind să clarifice raporturile 
dintre această planificare și alte documente 
de planificare și să promoveze totodată 
parteneriate eficiente reglementate juridic 
inclusiv parteneriate urbane 
transfrontaliere; invită Comisia să prevadă 
obligativitatea juridică a planificării urbane 
integrate în cazurile în care sunt folosite 
fonduri ale UE în cofinanțarea proiectelor;
recomandă autorităților locale din statele
membre să inițieze noi parteneriate 
public-private și strategii inovative de 
dezvoltare a infrastructurii urbane, care 
să permită atragerea investițiilor și 
stimularea mediului de afaceri; 
recomandă o mai bună coordonare între 
nivelul local și regional care să permită 
realizarea unor parteneriate atât între 
orașe și zonele rurale, cât și între orașele 
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mici, medii sau mari cu scopul de a 
asigura o dezvoltare regională 
echilibrată;

Or. ro

Amendamentul 84
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. invită Comisia să pregătească un studiu 
comparativ al practicilor actuale ale 
diferitelor statele membre în acest 
domeniu, care să aibă drept rezultat 
orientări specifice ale UE pentru practicile 
de planificare a dezvoltării urbane 
integrate, urmărind să clarifice raporturile 
dintre această planificare și alte documente 
de planificare și să promoveze totodată 
parteneriatul eficient; invită Comisia să 
prevadă obligativitatea juridică a 
planificării urbane integrate în cazurile în 
care sunt folosite fonduri ale UE în 
cofinanțarea proiectelor;

11. invită Comisia să pregătească un studiu 
comparativ al practicilor actuale ale 
diferitelor statele membre în acest 
domeniu, care să aibă drept rezultat 
orientări specifice ale UE pentru practicile 
de planificare a dezvoltării urbane 
integrate, urmărind să clarifice raporturile 
dintre această planificare și alte documente 
de planificare și să promoveze totodată 
parteneriatul eficient; invită Comisia să 
prevadă obligativitatea juridică a 
planificării urbane integrate în cazurile în 
care sunt folosite fonduri ale UE în 
cofinanțarea proiectelor; în același timp, 
invită Comisia să sporească asistența 
tehnică în vederea unei mai bune 
planificări a dezvoltării integrate, a unui 
proces de elaborare în comun a politicilor 
și a unei dezvoltări urbane strategice;

Or. en

Amendamentul 85
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. insistă asupra interesului privind 
extinderea și susținerea financiară a 
rețelelor urbane precum URBACT, la 
nivel european, național și regional, în 
vederea schimbului de experiențe și de 
bune practici, precum și asupra 
distribuirii rezultatelor la nivel național și 
european, astfel încât să se țină seama și 
de caracteristicile structurii urbane din 
anumite teritorii; încurajează implicarea 
orașelor în cadrul rețelelor de cooperare 
interregională și transfrontalieră, 
îndeosebi pentru mediu și pentru 
prevenirea riscurilor;

Or. fr

Amendamentul 86
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. își reiterează convingerea privind 
faptul că elaborarea unor planuri de 
dezvoltare urbană integrată va fi eficientă 
numai în cazul în care sunt disponibile 
resurse suficiente pentru acțiuni urbane 
specifice și, prin urmare, recomandă 
concentrarea resurselor disponibile către 
acțiuni specifice; propune un nivel minim 
de cheltuieli din fondurile structurale pe 
cap de locuitor din zona urbană pentru 
fiecare perioadă de programare;

Or. en

Amendamentul 87
Oldřich Vlasák
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Propunere de rezoluție
Punctul 11b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. subliniază faptul că măsurile de 
austeritate inevitabile, adoptate la toate 
nivelurile autorităților guvernamentale 
din Uniunea Europeană, exercită o 
presiune fără precedent asupra tuturor 
tipurilor de cheltuieli publice, inclusiv 
asupra investițiilor strategice în 
dezvoltarea economică; este de părere că, 
în vederea unei mai mari eficiențe a 
investițiilor, este necesară o coordonare 
mai bună a tuturor resurselor publice 
disponibile (la nivel european, național, 
regional, local, privat) și o alocare mai 
strategică a acestora;
(A se introduce următorul subtitlu înainte 
de acest punct:
Planificare financiară cuprinzătoare)

Or. en

Amendamentul 88
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 11c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11c. susține în acest sens o planificare 
financiară cuprinzătoare la nivel local ca 
o componentă indivizibilă a planificării 
integrate a dezvoltării și solicită fiecărui 
utilizator al resurselor publice, în 
conformitate cu noțiunea de orientare 
către rezultate, să urmeze strict principiul 
„bani pentru proiecte, nu proiecte pentru
bani”;

Or. en
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Amendamentul 89
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să creeze condiții mai 
flexibile pentru finanțarea încrucișată 
între fondurile FEDER și FSE, astfel 
încât aceste norme să nu genereze 
obstacole la momentul conceperii și punerii 
în aplicare a planurilor/strategiilor de 
dezvoltare urbană integrată;

12. subliniază valoarea adăugată 
comunitară a finanțărilor încrucișate 
între FEDER și FSE cu privire la 
flexibilitatea proiectelor de incluziune 
socială și a planurilor/strategiilor locale 
de dezvoltare integrată; invită Comisia să 
creeze condiții mai flexibile pentru aceste 
finanțări încrucișate, în vederea 
încurajării utilizării acestora și astfel încât 
aceste norme să nu genereze obstacole la 
momentul conceperii și punerii în aplicare 
a acestor planuri/strategii;

Or. fr

Amendamentul 90
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să creeze condiții mai 
flexibile pentru finanțarea încrucișată între 
fondurile FEDER și FSE, astfel încât 
aceste norme să nu genereze obstacole la 
momentul conceperii și punerii în aplicare 
a planurilor/strategiilor de dezvoltare 
urbană integrată;

12. invită Comisia să creeze condiții mai 
flexibile pentru finanțarea încrucișată între 
fondurile FEDER și FSE la momentul 
conceperii și punerii în aplicare a 
planurilor/strategiilor de dezvoltare urbană 
integrată;

Or. en

Amendamentul 91
Riikka Manner
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Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să creeze condiții mai 
flexibile pentru finanțarea încrucișată între 
fondurile FEDER și FSE, astfel încât 
aceste norme să nu genereze obstacole la 
momentul conceperii și punerii în aplicare 
a planurilor/strategiilor de dezvoltare 
urbană integrată;

12. invită Comisia să creeze condiții mai 
flexibile pentru finanțarea încrucișată între 
fondurile FEDER și FSE, astfel încât 
aceste norme să nu genereze obstacole la 
momentul conceperii și punerii în aplicare 
a planurilor/strategiilor de dezvoltare 
urbană integrată; atrage atenția asupra 
naturii complementare a acestor resurse; 
observă că, în special în zonele urbane 
afectate de excluziune socială sau de 
poluarea mediului, fondurile FSE pot 
sprijini proiectele locale de prevenire a 
excluziunii, realizate în comun de 
autoritățile urbane, al treilea sector și 
sectorul privat;

Or. fi

Amendamentul 92
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. invită Comisia să creeze condiții mai 
flexibile pentru finanțarea încrucișată între 
fondurile FEDER și FSE, astfel încât 
aceste norme să nu genereze obstacole la 
momentul conceperii și punerii în aplicare 
a planurilor/strategiilor de dezvoltare 
urbană integrată;

12. invită Comisia să creeze condiții mai 
flexibile pentru finanțarea încrucișată între 
fondurile FEDER și FSE, astfel încât 
aceste norme să nu genereze obstacole la 
momentul conceperii și punerii în aplicare 
a planurilor/strategiilor de dezvoltare 
urbană integrată; susține că exploatarea
sinergiilor între fondurile europene 
existente ar conduce la creșterea 
semnificativă a posibilităților de 
finanțare;

Or. ro
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Amendamentul 93
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază faptul că cooperarea între 
orașele europene se încadrează perfect în 
obiectivul 3 (cooperare teritorială); în 
perioada 2014-2020 trebuie consolidată
dimensiunea urbană în cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială;

Or. nl

Amendamentul 94
Alain Cadec

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. estimează că dinamismul zonelor 
urbane poate fi stimulat prin sinergii 
reale între diferitele instrumente europene 
de finanțare, îndeosebi în ceea ce privește 
cercetarea și inovarea;

Or. fr

Amendamentul 95
Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. invită Comisia să solicite includerea 
dimensiunii protecției mediului în 
planurile/strategiile de dezvoltare urbană
integrată, având în vedere riscul ridicat de 
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poluare al zonelor urbane și nevoia unei 
contribuții a tuturor proiectelor cu 
finanțare europeană pentru îndeplinirea
obiectivelor UE 2020;

Or. ro

Amendamentul 96
Erminia Mazzoni

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază rolul promițător al noilor 
instrumente de inginerie financiară 
elaborate în decursul actualei perioade de 
programare; invită Comisia să evalueze 
folosirea acestor instrumente și să le 
adapteze, după caz, în vederea 
îmbunătățirii poziției lor competitive pe 
piața financiară, în comparație cu 
produsele comerciale obișnuite;

13. subliniază rolul promițător al noilor 
instrumente de inginerie financiară, în 
conformitate cu principiile „proiecte 
pentru bani” și „bani pentru proiecte”, 
elaborate în decursul actualei perioade de 
programare; invită Comisia să evalueze 
folosirea acestor instrumente și să le 
adapteze, după caz, în vederea 
îmbunătățirii poziției lor competitive pe 
piața financiară, în comparație cu 
produsele comerciale obișnuite;

Or. en

Amendamentul 97
Seán Kelly

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază rolul promițător al noilor 
instrumente de inginerie financiară 
elaborate în decursul actualei perioade de 
programare; invită Comisia să evalueze 
folosirea acestor instrumente și să le 
adapteze, după caz, în vederea 
îmbunătățirii poziției lor competitive pe 

13. subliniază rolul promițător al noilor 
instrumente de inginerie financiară 
elaborate în decursul actualei perioade de 
programare; subliniază necesitatea de a 
crea instrumente de inginerie financiară 
evolutive, care să fie viabile și fezabile 
pentru zone urbane mult mai mici; invită 
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piața financiară, în comparație cu 
produsele comerciale obișnuite;

Comisia să evalueze folosirea acestor 
instrumente și să le adapteze, după caz, în 
vederea îmbunătățirii poziției lor 
competitive pe piața financiară, în 
comparație cu produsele comerciale 
obișnuite;

Or. en

Amendamentul 98
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază rolul promițător al noilor 
instrumente de inginerie financiară 
elaborate în decursul actualei perioade de 
programare; invită Comisia să evalueze 
folosirea acestor instrumente și să le 
adapteze, după caz, în vederea 
îmbunătățirii poziției lor competitive pe 
piața financiară, în comparație cu 
produsele comerciale obișnuite;

13. subliniază rolul promițător al noilor 
instrumente de inginerie financiară 
elaborate în decursul actualei perioade de 
programare; invită Comisia să evalueze 
folosirea acestor instrumente și să le 
adapteze, după caz, în vederea 
îmbunătățirii poziției lor competitive pe 
piața financiară, în comparație cu 
produsele comerciale obișnuite pentru a le 
face mai ușor de utilizat, mai practice, 
mai atractive și, prin urmare, mai 
eficiente; consideră că ratele dobânzilor 
instrumentelor financiare ale BEI ar 
trebui reduse în comparație cu 
împrumuturile comerciale aferente;

Or. en

Amendamentul 99
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. subliniază rolul promițător al noilor 13. subliniază rolul promițător al noilor 
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instrumente de inginerie financiară 
elaborate în decursul actualei perioade de 
programare; invită Comisia să evalueze 
folosirea acestor instrumente și să le 
adapteze, după caz, în vederea 
îmbunătățirii poziției lor competitive pe 
piața financiară, în comparație cu 
produsele comerciale obișnuite;

instrumente de inginerie financiară 
elaborate în decursul actualei perioade de 
programare; invită Comisia să evalueze 
folosirea acestor instrumente și să le 
adapteze, după caz, în vederea 
îmbunătățirii poziției lor competitive pe 
piața financiară, în comparație cu 
produsele comerciale obișnuite; ține cont 
de rezultatele pozitive ale utilizării 
instrumentelor de inginerie financiară 
actuale și invită statele membre să 
exploateze constant și cât mai eficient 
potențialul oferit de aceste instrumente 
financiare;

Or. ro

Amendamentul 100
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că în special inițiativa 
„Jessica” își poate îndeplini cel mai bine 
rolul atunci când este aplicată la nivelul 
orașelor și, prin urmare, observă cu 
anumite rezerve că unele state membre tind 
să centralizeze aplicarea acesteia;

14. consideră că în special inițiativa 
„Jessica” își poate îndeplini cel mai bine 
rolul atunci când este aplicată la nivelul 
orașelor și, prin urmare, observă cu 
anumite rezerve că unele state membre tind 
să centralizeze aplicarea acesteia;
subliniază că, prin urmare, orașele ar 
trebui sprijinite în accesul acestora la 
informații în vederea însușirii 
instrumentelor de gestionare și de 
inginerie financiară, în special prin 
intermediul formării personalului 
administrativ;

Or. fr

Amendamentul 101
Oldřich Vlasák
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Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. solicită Comisiei ca, pe viitor, să 
garanteze organizarea fluxurilor 
financiare dintre nivelurile european, 
național și subnațional cât mai eficient și 
mai flexibil posibil; își exprimă 
preocuparea cu privire la nivelul actual 
scăzut al prefinanțării proiectelor și 
consideră că, pe viitor, ar trebui să se 
garanteze, prin intermediul reglementării, 
obligația mai clară a statelor membre de a 
utiliza mijloacele de prefinanțare pentru 
plăți către beneficiari publici, precum 
autoritățile urbane;

Or. en

Amendamentul 102
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. solicită Comisiei Europene să aibă ca 
obiectiv cea mai bună armonizare posibilă 
a normelor privind anumite fonduri și 
programe ale UE în temeiul cărora 
proiectele pentru dezvoltare la nivel local 
și urban sunt considerate eligibile în 
vederea cofinanțării, pentru reducerea 
birocrației și a posibilelor erori de punere 
în aplicare;

Or. en

Amendamentul 103
Oldřich Vlasák
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Propunere de rezoluție
Punctul 14c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14c. invită Comitetul Regiunilor să 
elaboreze ideile privind o modelare mai 
bună a dimensiunii urbane a viitoarei 
politici de coeziune;

Or. en


