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Amendamentul 1
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât este esențial ca adoptarea 
deciziilor pentru dezvoltare să fie cât mai 
apropiată posibil de persoanele afectate de 
aceste decizii și întrucât comunitățile 
locale trebuie să fie de asemenea 
implicate în pregătirea și adoptarea unor 
astfel de decizii,

Or. lt

Amendamentul 2
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât deși în Uniune s-au 
înregistrat progrese importante în materie 
de convergență, în ultimele rapoarte 
privind coeziunea se observă o tendință de 
înrăutățire a disparităților teritoriale 
dintre regiunile UE, de exemplu în ceea 
ce privește accesibilitatea, în special 
pentru regiunile UE dezavantajate din 
punct de vedere structural, dar și la nivel 
intraregional și în cadrul teritoriilor UE, 
ceea ce ar putea conduce la o segregare 
teritorială și ar putea mări diferențele 
dintre nivelurile de prosperitate ale 
regiunilor UE;

Or. ro
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Amendamentul 3
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. recunoaște, pentru a se realiza această 
colaborare, importanța codului de 
conduită pentru statele membre care se 
consultă cu regiunile și autoritățile locale 
în timpul fazelor pregătitoare ale 
programelor de finanțare;

Or. en

Amendamentul 4
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. subliniază că bugetul pentru politica de 
coeziune după 2012 trebuie menținut la 
nivelul său actual pentru a se asigura că 
sprijinul continuă să fie acordat în 
domeniile care necesită regenerarea 
economică și socială;

2. subliniază că bugetul pentru politica de 
coeziune după 2012 trebuie menținut cel 
puțin la nivelul său actual pentru a se 
asigura că sprijinul continuă să fie acordat 
în domeniile care necesită regenerarea 
economică și socială, inclusiv regiunile de 
tranziție;

Or. en

Amendamentul 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. salută propunerile Comisiei de a 
poziționa abordarea bazată pe rezultate la 
baza RDC, punând accentul pe rezultatele 
comensurabile ale politicii de coeziune 
pentru a spori durabilitatea investițiilor și a 
garanta eficiența programelor de finanțare;

3. salută propunerile Comisiei de a 
poziționa abordarea bazată pe rezultate la 
baza RDC, punând accentul pe efectele
comensurabile ale politicii de coeziune 
pentru a spori durabilitatea investițiilor și a 
garanta eficiența programelor de finanțare;

Or. en

Amendamentul 6
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază faptul că obiectivul 
teritorial este în continuare legat în mod 
inseparabil de provocările coeziunii 
economice și sociale și consolidează 
valoarea adăugată europeană a politicii 
de coeziune;

Or. ro

Amendamentul 7
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. subliniază necesitatea concentrării 
asupra unui sistem orientat către 
rezultate, care să includă flexibilitate la 
nivel regional și al statelor membre, 
ținând seama de simplificare, prioritățile 
programării și parteneriate, astfel încât 
sistemele orientate către rezultate să fie 
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specifice regiunilor pentru a atinge cea 
mai bună eficiență posibilă;

Or. en

Amendamentul 8
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. aprobă propunerile fundamentale ale 
comisiei din RDC pentru reducerea sarcinii 
administrative; subliniază, prin urmare, că 
regulile, verificările și eligibilitatea trebuie 
să fie clare de la început și că simplificarea 
cu succes a procedurilor administrative 
poate fi realizată prin intermediul unei 
abordări integrate cu privire la acordarea 
fondurilor;

4. aprobă propunerile fundamentale ale 
comisiei din RDC pentru reducerea sarcinii 
administrative; subliniază, prin urmare, că 
regulile, verificările și eligibilitatea trebuie 
să fie clare de la început și nu trebuie 
complicate în plus la nivel național, și că 
simplificarea cu succes a procedurilor 
administrative poate fi realizată prin 
intermediul unei abordări integrate cu 
privire la acordarea fondurilor; insistă 
asupra luării unor măsuri care să 
continue să consolideze capacitatea 
administrativă la nivel local și regional, 
mai ales cu privire la punerea în aplicare 
a noilor cerințe și proceduri pentru 
următoarea perioadă de programare;

Or. en

Amendamentul 9
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. consideră că, pentru a se ajunge la o 
dezvoltare teritorială mai echilibrată în 
cadrul Uniunii Europene, coordonatele-
cheie ale coeziunii teritoriale sunt 
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„concentrarea, cooperarea și 
conectarea”;

Or. ro

Amendamentul 10
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. subliniază necesitatea de a asigura 
flexibilitatea programelor de finanțare pe 
baza obiectivelor locale și regionale, cu 
implicarea părților interesate la toate 
nivelurile pentru a se asigura că 
programele europene de finanțare 
îndeplinesc necesitatea de a combate 
disparitățile sociale și economice;

5. subliniază necesitatea de a asigura o 
abordare flexibilă pentru stabilirea
obiectivelor locale și regionale, cu
implicarea părților interesate la toate 
nivelurile pentru a se asigura că 
programele europene de finanțare 
îndeplinesc necesitatea de a combate 
disparitățile sociale și economice;

Or. en

Amendamentul 11
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. evidențiază că flexibilitatea ar trebui să 
fie extinsă dispozițiilor mai detaliate 
pentru proiectele care sunt derulate în 
cadrul diferitelor fonduri acoperite de 
RDC și că această flexibilitate sporită va 
contribui la simplificarea realizării 
proiectului și la sporirea aspectelor 
complementare și transversale ale finanțării 
europene;

6. evidențiază că flexibilitatea sporită va 
contribui la simplificarea realizării 
proiectului și la sporirea aspectelor 
complementare și transversale ale finanțării 
europene;

Or. en
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Amendamentul 12
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște că politica de coeziune poate 
aduce o contribuție valoroasă la atingerea 
obiectivelor Europa 2020; remarcă, cu 
toate acestea, că politica de coeziune, ca 
un obiectiv permanent și obligatoriu din 
punct de vedere juridic al UE, nu trebuie 
folosit exclusiv ca un mijloc de 
implementare a Strategiei Europa 2020;

7. recunoaște că politica de coeziune poate 
aduce o contribuție valoroasă la atingerea 
obiectivelor Europa 2020 prin 
introducerea unei dimensiuni teritoriale;

Or. en

Amendamentul 13
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. recunoaște că politica de coeziune poate 
aduce o contribuție valoroasă la atingerea 
obiectivelor Europa 2020; remarcă, cu 
toate acestea, că politica de coeziune, ca un 
obiectiv permanent și obligatoriu din punct 
de vedere juridic al UE, nu trebuie folosit 
exclusiv ca un mijloc de implementare a 
Strategiei Europa 2020;

7. recunoaște că politica de coeziune poate 
aduce o contribuție valoroasă la atingerea 
obiectivelor Europa 2020, mai ales în 
ocuparea forței de muncă, educație și 
reducerea sărăciei; remarcă, cu toate 
acestea, că politica de coeziune, ca un 
obiectiv permanent și obligatoriu din punct 
de vedere juridic al UE, nu trebuie folosit 
exclusiv ca un mijloc de implementare a 
Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 14
Petru Constantin Luhan
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Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. recunoaște preocuparea sporită pentru 
orașe și zonele urbane considerate o forță 
motrice a creșterii economice;

9. recunoaște preocuparea sporită pentru 
orașe și zonele urbane considerate o forță 
motrice a creșterii economice; în același 
timp, consideră că trebuie create condiții 
specifice, prin încurajarea parteneriatelor 
și a rețelelor, pentru ca și așezările rurale 
să participe la activitățile integrate ale 
unei anumite entități geografice 
funcționale;

Or. ro

Amendamentul 15
Petru Constantin Luhan

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază necesitatea de a conecta 
într-un mod mai eficient programele de 
cooperare teritorială la strategiile 
teritoriale;

Or. ro

Amendamentul 16
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază importanța consolidării 
legăturilor existente dintre orașe și zonele 
rurale și promovarea unor noi legături;
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Or. en

Amendamentul 17
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 9 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază potențialul grupării 
europene de cooperare teritorială (GECT) 
de a consolida cooperarea teritorială în 
UE;

Or. en

Amendamentul 18
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își manifestă preocuparea cu privire la 
definiția orașelor și zonelor urbane, date 
fiind dimensiunea, resursele și aspectele 
sociale și economice diferite ale orașelor 
din UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 19
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își manifestă preocuparea cu privire la 10. își manifestă preocuparea cu privire la 
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definiția orașelor și zonelor urbane, date 
fiind dimensiunea, resursele și aspectele 
sociale și economice diferite ale orașelor 
din UE;

definiția orașelor și zonelor urbane, date 
fiind dimensiunea, resursele și aspectele 
sociale și economice diferite ale orașelor 
din UE și solicită Comisiei să adopte o 
definiție comună a „zonei urbane 
funcționale”;

Or. en

Amendamentul 20
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. își manifestă preocuparea cu privire la 
definiția orașelor și zonelor urbane, date 
fiind dimensiunea, resursele și aspectele 
sociale și economice diferite ale orașelor 
din UE;

10. își manifestă preocuparea cu privire la 
definiția orașelor și zonelor urbane, date 
fiind dimensiunea, resursele și aspectele 
sociale și economice diferite ale orașelor 
din UE; salută o definiție adoptată la 
nivelul statului membru sau la nivel 
regional;

Or. en

Amendamentul 21
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că una dintre țintele 
dimensiunii teritoriale a politicii de 
coeziune este să sprijine dezvoltarea 
teritoriilor care suferă de diferite 
handicapuri precum regiunile 
transfrontaliere, muntoase, insulare și 
ultraperiferice, și că prosperitatea în 
Uniune nu va fi deplină fără o dezvoltare 
echilibrată a tuturor teritoriilor sale;
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Or. en

Amendamentul 22
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că coeziunea teritorială se 
aplică și în cadrul teritoriilor, cu alte 
cuvinte se asigură că întreaga zonă are o 
contribuție economică și nu doar orașele 
mari, și subliniază că nu trebuie trecut cu 
vederea peste potențialul orașelor mici și 
mijlocii din zonele rurale de a avea o 
contribuție semnificativă pe plan 
regional;

Or. en

Amendamentul 23
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. subliniază că dezvoltarea unei 
integrări sporite între orașe și zonele 
rurale înconjurătoare necesită o 
concentrare pe mai multe niveluri și o 
colaborare puternică între părțile 
interesate din zonele rurale și urbane;

Or. en

Amendamentul 24
Petru Constantin Luhan
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Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. reamintește faptul că coeziunea 
teritorială are un caracter orizontal și 
multisectorial și că, prin urmare, politicile 
Uniunii trebuie să își aducă aportul la 
realizarea acesteia; reiterează faptul că 
acest concept nu se limitează la efectele 
politicii regionale, ci presupune și 
coordonarea cu alte politici ale Uniunii 
îndreptate către o dezvoltare durabilă cu 
rezultate sesizabile la nivelul regiunilor, 
pentru a dezvolta și utiliza pe deplin 
formele specifice ale potențialului 
regional și pentru a spori impactul 
acestora pe teren, consolidând 
competitivitatea și gradul de atractivitate 
al regiunilor și realizând o coeziune 
teritorială;

Or. ro

Amendamentul 25
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că o abordare teritorială 
mai integrată și mai puternică a finanțării 
europene, având o abordare eficientă și 
strategică a punerii în aplicare a 
fondurilor la cel mai apropiat nivel de 
cetățean, reprezintă un mod pozitiv de a 
asigura că fondurile sunt direcționate 
spre rezolvarea provocărilor sociale și 
economice pe termen lung ale Europei; 

Or. en
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Amendamentul 26
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază necesitatea unor contracte 
de parteneriat clare și bine definite și 
implicarea actorilor locali și regionali, 
astfel încât toate părțile să poată contribui 
la pregătirea și livrarea de programe;

Or. en

Amendamentul 27
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. salută propunerile pentru un cadru de 
reglementare cu o preocupare 
subregională pentru dezvoltarea locală și 
integrată prin intermediul „dezvoltării 
locale bazate pe comunitate”, al „planurilor 
de acțiune comune” și al „investițiilor 
teritoriale integrate”;

16. salută propunerile pentru un cadru de 
reglementare cu o preocupare pentru 
dezvoltarea locală și integrată prin 
intermediul „dezvoltării locale bazate pe 
comunitate”, al „planurilor de acțiune 
comune” și al „investițiilor teritoriale 
integrate”;

Or. en

Amendamentul 28
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. subliniază că, urmând propunerile 
Comisiei, trebuie dezvoltate legături clare 

17. subliniază că, urmând propunerile 
Comisiei, toate investițiile completează 
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între aceste instrumente de livrare pentru 
a se asigura că toate investițiile 
completează nevoile locale, și nu se 
suprapun cu alte proiecte;

nevoile locale, și nu se suprapun cu alte 
proiecte;

Or. en

Amendamentul 29
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită o abordare complet integrată a 
instrumentelor asociate de livrare (DLBC, 
ITI, PAC), care permite parteneriatelor 
locale să aleagă, în conformitate cu nevoile 
lor individuale, diferite combinații ale 
acestor instrumente după caz, aceste 
instrumente fiind folosite pentru a realiza 
mai multe priorități tematice cu finanțare 
din mai multe fonduri în același timp;

18. solicită o abordare complet integrată a 
instrumentelor asociate de livrare (DLBC, 
ITI, PAC), care permite parteneriatelor 
locale să aleagă, în conformitate cu nevoile 
lor individuale, diferite combinații ale 
acestor instrumente după caz, precum și să 
se acorde atenție posibilității de a aplica 
măsuri mai flexibile la concentrarea 
resurselor, ținând cont de nevoile 
specifice ale statelor membre și ale 
regiunilor.

Or. pl

Amendamentul 30
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 18 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18a. subliniază faptul că este necesar ca 
punerea în aplicare a instrumentului 
propus să fie cât de simplă posibil pentru 
a evita sporirea sarcinii administrative a 
autorităților locale și pentru adaptarea la 
obiectivele de simplificare;
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Or. en

Amendamentul 31
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază exemplul subdelegării 
consiliilor din Țările de Jos, care include 
delegarea de părți ale programelor de 
finanțare (de exemplu, FEDER) de la 
autoritatea regională către autorități locale 
mai mari, cu acțiuni implementate la nivel 
local pentru soluționarea nevoilor locale; 
evidențiază că alocarea responsabilităților 
de gestionare autorităților locale oferă un 
mai mare potențial pentru integrarea celei 
mai bune combinații de fonduri adaptate 
nevoilor locale; structurile de gestionare 
fiind deja implementate la nivel local, 
evidențiază că de această abordare ar putea 
beneficia realizarea ITI, PAC și DLBC;

19. subliniază exemplul subdelegării 
consiliilor din Țările de Jos, care include 
delegarea de părți ale programelor de 
finanțare (de exemplu, FEDER) de la 
autoritatea regională către autorități locale, 
cu acțiuni implementate la nivel local 
pentru soluționarea nevoilor locale; 
evidențiază că alocarea responsabilităților 
de gestionare autorităților locale oferă un 
mai mare potențial pentru integrarea celei 
mai bune combinații de fonduri adaptate 
nevoilor locale; structurile de gestionare 
fiind deja implementate la nivel local, 
evidențiază că de această abordare ar putea 
beneficia realizarea ITI, PAC și DLBC;

Or. en

Amendamentul 32
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. subliniază exemplul subdelegării 
consiliilor din Țările de Jos, care include 
delegarea de părți ale programelor de 
finanțare (de exemplu, FEDER) de la 
autoritatea regională către autorități locale 
mai mari, cu acțiuni implementate la nivel 
local pentru soluționarea nevoilor locale; 
evidențiază că alocarea responsabilităților 

19. subliniază exemplul subdelegării 
consiliilor din Țările de Jos, care include 
delegarea de părți ale programelor de 
finanțare (de exemplu, FEDER) de la 
autoritatea regională către autorități locale 
mai mari, cu acțiuni implementate la nivel 
local pentru soluționarea nevoilor locale; 
evidențiază că alocarea responsabilităților 
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de gestionare autorităților locale oferă un 
mai mare potențial pentru integrarea celei 
mai bune combinații de fonduri adaptate 
nevoilor locale; structurile de gestionare 
fiind deja implementate la nivel local, 
evidențiază că de această abordare ar putea 
beneficia realizarea ITI, PAC și DLBC;

de gestionare autorităților locale oferă un 
mai mare potențial pentru integrarea celei 
mai bune combinații de fonduri adaptate 
nevoilor locale; structurile de gestionare 
fiind deja implementate la nivel local, 
evidențiază că de această abordare ar putea 
beneficia realizarea ITI, la nivel local sau 
sub-local;

Or. en

Amendamentul 33
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră acest instrument ca fiind un 
mod excelent de încurajare a participării 
ascendente dintr-o secțiune transversală a 
actorilor comunității locale care depune 
eforturi pentru atingerea obiectivelor 
teritoriale;

21. consideră acest instrument ca fiind un 
mod excelent de încurajare a participării 
ascendente dintr-o secțiune transversală a 
actorilor comunității locale care depune 
eforturi pentru atingerea obiectivelor 
teritoriale durabile;

Or. en

Amendamentul 34
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră acest instrument ca fiind un 
mod excelent de încurajare a participării 
ascendente dintr-o secțiune transversală a 
actorilor comunității locale care depune 
eforturi pentru atingerea obiectivelor 
teritoriale;

21. consideră acest instrument ca fiind un 
mod excelent de încurajare a participării 
ascendente dintr-o secțiune transversală a 
actorilor comunității locale care depune 
eforturi pentru atingerea obiectivelor 
teritoriale; salută în această privință 
măsurile de consolidare a capacității care 
vor îmbunătăți participarea autorităților 
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regionale, cât și a partenerilor sociali 
locali;

Or. en

Amendamentul 35
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. recunoaște succesul din trecut al 
LEADER și importanța sa ca instrument 
pentru livrarea unei politici de dezvoltare 
rurală și consideră că acest mecanism de 
livrare poate deveni esențial prin DLBC 
în ceea ce privește reacția la provocările 
pe plan local și regional;

Or. en

Amendamentul 36
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită Comisiei să clarifice 
propunerile sale privind DLBC în fraza de 
implementare pentru a permite 
participanților potențiali să determine în 
întregime scopul, sfera și efectul probabile 
ale DLBC prin pregătirea actelor delegate 
și de punere în aplicare;

22. solicită Comisiei să clarifice 
propunerile sale privind DLBC în fraza de 
implementare pentru a permite 
participanților potențiali să determine în 
întregime scopul, sfera și efectul probabile 
ale DLBC; așteaptă cu interes publicarea 
unui manual privind DLBC pentru 
autoritățile de gestionare;

Or. en
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Amendamentul 37
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. solicită Comisiei să clarifice
propunerile sale privind DLBC în fraza de 
implementare pentru a permite 
participanților potențiali să determine în 
întregime scopul, sfera și efectul probabile 
ale DLBC prin pregătirea actelor delegate 
și de punere în aplicare;

22. solicită Comisiei să clarifice 
propunerile sale privind DLBC în fraza de 
implementare pentru a permite 
participanților potențiali să determine în 
întregime scopul, sfera și efectul probabile 
ale DLBC prin pregătirea actelor delegate 
și de punere în aplicare; sprijină utilizarea 
DLBC în dezvoltarea urbană pentru a 
îmbunătăți inițiativele locale printr-o 
abordare crescătoare;

Or. en

Amendamentul 38
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că selectarea și aprobarea 
strategiilor de dezvoltare locală propuse 
de grupurile de acțiune locale nou 
înființate ar trebui să fie finalizate cel 
târziu până la 31 decembrie 2016; 

Or. en

Amendamentul 39
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a urmări 
exemple ca utilizarea integrată a fondurilor 
FEADR și EFF prin intermediul dezvoltării 
locale bazate pe comunitate în următoarea 
perioadă de programare ca o modalitate de 
dezvoltare a sinergiilor între toate fondurile 
acoperite de RDC;

24. subliniază necesitatea de a urmări 
exemple ca utilizarea integrată a fondurilor 
FEADR, FSE și EFF prin intermediul 
dezvoltării locale bazate pe comunitate în 
următoarea perioadă de programare ca o 
modalitate de dezvoltare a sinergiilor între 
toate fondurile acoperite de RDC;

Planuri de acțiune comune

Or. en

Amendamentul40
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Subtitlul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. subliniază necesitatea de a urmări 
exemple ca utilizarea integrată a fondurilor 
FEADR și EFF prin intermediul dezvoltării 
locale bazate pe comunitate în următoarea 
perioadă de programare ca o modalitate de 
dezvoltare a sinergiilor între toate fondurile 
acoperite de RDC;

24. subliniază necesitatea de a urmări 
exemple ca utilizarea integrată a fondurilor 
FEADR și EFF prin intermediul dezvoltării 
locale bazate pe comunitate în următoarea 
perioadă de programare ca o modalitate de 
dezvoltare a sinergiilor între toate fondurile 
acoperite de RDC;

Planuri de acțiune comune 25. recunoaște că strategiile de dezvoltare 
locală aflate sub responsabilitatea 
comunității ar trebui să reprezinte mai 
degrabă un instrument pentru realizarea 
obiective tematice și priorități de 
dezvoltare diverse decât o prioritate de 
investiții în sine.
Strategiile de dezvoltare locală aflate sub 
responsabilitatea comunității trebuie 
realizate în conformitate cu obiectivul 
tematic al promovării integrării sociale și 
al combaterii sărăciei, celelalte obiective 
tematice îndeplinind concomitent funcții 
la fel de importante. În această privință, 
ar trebui avute în vedere modificări în 
vederea consolidării capacității 
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instituționale locale și a încurajării 
posibilității de a utiliza instrumente mai 
flexibile, cum ar fi strategiile DLBC;

Or. pl

Amendamentul 41
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. evidențiază importanța asigurării 
faptului că aceste instrumente sunt 
dezvoltate împreună cu DLBC pentru a se 
asigura că DLBC se dezvoltă devenind mai 
mult decât un instrument strategic care se 
bazează pe PAC sau ITI pentru realizarea 
programelor;

27. evidențiază importanța asigurării 
faptului că aceste instrumente sunt 
dezvoltate împreună cu DLBC pentru a se 
asigura că DLBC se dezvoltă devenind mai 
mult decât un instrument strategic pentru 
dezvoltarea capacității locale;

Or. en

Amendamentul 42
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că planurile de acțiune 
comune, care sunt instrumente pentru 
promovarea unei mai bune integrări a 
diferitelor fonduri ce au drept scop 
realizarea unui obiectiv comun, ar trebui 
să fie un document operațional întocmit 
de autoritățile locale în scopul unei 
abordări mai bune a unei serii de 
probleme care necesită, printre altele, 
intervenție în diferite domenii.

Or. pl
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Amendamentul 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. recunoaște că planurile de acțiune 
comune pot constitui o formă foarte 
eficientă de a oferi asistență tehnică, 
precum și un mijloc de a realiza 
integrarea echilibrată a tinerilor pe piața 
muncii;

Or. pl

Amendamentul 44
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 28 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28c. subliniază că, pentru a reduce 
pericolul unor procese decizionale excesiv 
de lungi și al unor proceduri 
administrative complicate, sistemul de 
aplicare a planurilor de acțiune comune 
ar putea prevedea, în prima etapă, 
stabilirea unei instituții responsabile de 
gestionarea programului la nivel regional, 
care să aibă sarcina de a evalua planurile 
de acțiune comune. În etapa a doua, 
proiectele individuale ar putea fi 
transmise diferitelor entități responsabile 
exclusiv de contractarea de fonduri, ca o 
continuare a unui plan de acțiune comun 
aprobat anterior (de exemplu, entitatea ar 
prezenta doar bugetul pentru un anumit 
proiect, cu indicarea rezultatelor care pot 
fi obținute ca urmare a intervenției). 
Instituția care confirmă un plan de 
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acțiune comun ar fi responsabilă de 
monitorizarea și evaluarea întregului 
plan, inclusiv a efectelor de sinergie și a 
valorii adăugate. Pe de altă parte, 
autoritățile contractante individuale ar fi 
responsabile de execuția bugetului și de 
impactul sarcinilor individuale;

Or. pl

Amendamentul 45
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. solicită Comisiei să definească la 
nivelul UE criterii clare de selecție a 
zonelor urbane funcționale, în care să fie 
efectuate acțiuni integrate pentru o 
dezvoltare urbană durabilă. Pe baza 
acestor criterii și ținând cont de strategiile 
naționale și regionale, statele membre ar 
selecta zonele urbane funcționale care să 
fie incluse într-un contract de parteneriat. 
Acest contract ar fi o listă a zonelor 
urbane funcționale care îndeplinesc 
criteriile și care au potențialul de a realiza 
investiții teritoriale integrate. Cu toate 
acestea, ar fi responsabilitatea 
autorităților din statele 
membre/autorităților de gestionare să 
decidă care zone funcționale urbane ar 
putea implementa în cele din urmă ITI, în 
funcție de îndeplinirea obligațiilor de 
punere în aplicare a ITI de către o 
anumită zonă urbană funcțională;

Or. pl

Amendamentul 46
Karima Delli
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Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. salută clarificările ulterioare cu privire 
la sfera ITI și potențialul instrumentului, 
dacă se potrivește nevoilor locale, de a fi 
folosit în zone neurbane;

30. salută clarificările ulterioare cu privire 
la sfera ITI și potențialul instrumentului, 
dacă se potrivește nevoilor locale, de a fi 
folosit în zone neurbane și, în special, 
periurbane;

Or. en

Amendamentul 47
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. salută clarificările ulterioare cu privire 
la sfera ITI și potențialul instrumentului, 
dacă se potrivește nevoilor locale, de a fi 
folosit în zone neurbane;

30. salută clarificările ulterioare cu privire 
la sfera ITI și potențialul instrumentului, 
dacă se potrivește nevoilor locale, de a fi 
folosit în zone neurbane; este de părere că 
punerea în aplicare a ITI ar trebui să fie 
posibilă utilizând toate fondurile acoperite 
de RDC;

Or. en

Amendamentul 48
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. salută clarificările ulterioare cu privire 
la sfera ITI și potențialul instrumentului, 
dacă se potrivește nevoilor locale, de a fi 
folosit în zone neurbane;

30. salută clarificările ulterioare cu privire 
la sfera ITI și potențialul instrumentului, 
dacă se potrivește nevoilor locale, de a fi 
folosit în zone neurbane, cu scopul de a 
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îmbunătăți coeziunea economică și 
socială nu doar între regiuni, ci și între 
zonele urbane și neurbane din regiuni;

Or. en

Amendamentul 49
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază că trebuie asigurată 
coerența ITI cu strategiile regionale de 
dezvoltare durabilă la nivel regional.

Or. en

Amendamentul 50
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. evidențiază exemplul unui model 
propus de ITI din Greater Manchester, care 
integrează finanțarea din cât mai multe 
surse relevante posibile pentru a atinge o 
valoare cât mai bună din investiție; 
subliniază că dezvoltarea acestui model 
este continuă și ar putea fi folosită pentru a 
sprijini o strategie care aduce multe 
beneficii economice și sociale regiunii 
orașului; evidențiază că ITI propusă ar 
integra prioritățile FEDER împreună cu 
măsurile FSE și că, dată fiind concentrarea 
sporită a FEDER asupra IMM-urilor și 
inovării, există potențial pentru ca ITI să
includă în viitor susținere care să provină 
din proiectele Orizont 2020;

31. evidențiază exemplul unui model 
propus de ITI din Greater Manchester, care 
integrează finanțarea din cât mai multe 
surse relevante posibile pentru a atinge o 
valoare cât mai bună din investiție; 
subliniază că dezvoltarea acestui model 
este continuă și ar putea fi folosită pentru a 
sprijini o strategie care aduce multe 
beneficii economice și sociale regiunii 
orașului; evidențiază că ITI propusă ar 
integra prioritățile FEDER împreună cu 
măsurile FSE și că, dată fiind concentrarea 
sporită a FEDER asupra IMM-urilor și 
inovării, există potențial pentru ca ITI să
creeze legături în viitor cu proiectele 
Orizont 2020;
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Or. en

Amendamentul 51
Karima Delli

Propunere de rezoluție
Punctul 33

Propunerea de rezoluție Amendamentul

33. subliniază potențialul instrumentelor 
financiare pentru deschiderea surselor 
alternative de finanțare pentru o gamă largă 
de actori pentru completarea metodelor 
financiare tradiționale;

33. subliniază potențialul instrumentelor 
financiare, inclusiv microcreditele, pentru 
deschiderea surselor alternative de 
finanțare pentru o gamă largă de actori 
pentru completarea metodelor financiare 
tradiționale;

Or. en

Amendamentul 52
Derek Vaughan

Propunere de rezoluție
Punctul 34 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34a. subliniază că în viitorul cadru 
financiar instrumentele financiare ar 
trebui să aibă capacitatea să fie un punct 
de sprijin pentru finanțările private și să 
ofere flexibilitate statelor membre și 
regiunilor cu scopul de a adapta 
sectoarele țintă și metodele de punere în 
aplicare la nevoile lor specifice;

Or. en

Amendamentul 53
Derek Vaughan
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Propunere de rezoluție
Punctul 34 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34b. Integrarea fondurilor CSC în alte 
politici și instrumente ale UE
. salută propunerile din cadrul strategic 
comun pentru contracte de parteneriat de 
a evidenția conformitatea potențială a 
fondurilor CSC și a altor programe de 
finanțare, precum Programul-cadru al 
UE pentru cercetare și inovare (în 
prealabil PC7, în prezent Orizont 2020), 
LIFE + sau mecanismul „Conectarea 
Europei”;
. recunoaște că, în timp ce programele de 
finanțare ca Orizont 2020 se concentrează 
în principal pe excelență, fondurile 
structurale au avut succes în prealabil, 
având un rol de „consolidare a 
capacității” prin acordarea finanțării 
pentru dezvoltarea întreprinderilor sau 
organizațiilor care au devenit ulterior 
partenere în cadrul celui de Al șaptelea 
program-cadru sau al proiectelor 
Programului-cadru pentru competitivitate 
și inovare (CIP);
. subliniază faptul că, datorită sinergiilor 
existente între fondurile CSC și Orizont 
2020, ambele fonduri ar putea fi potențial 
folosite în timp ce se depun eforturi 
pentru atingerea obiectivelor tematice 
complementare;

Or. en


