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Propunere de rezoluţie

Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 1
Considerentul 5a (nou)

- având în vedere poziţia sa în primă lectură, la 24 octombrie 2001, precum şi poziţia 
sa în a doua lectură, la 8 aprilie 2003 privind adoptarea Regulamentului 
Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a Nomenclatorului unităţilor 
teritoriale pentru statistică (NUTS), precum şi rapoartele comisiei competente în 
acest domeniu,

Or. es

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 2
Considerentul B

eliminat
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Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 3
Considerentul C

eliminat

Or. en

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 4
Considerentul C

C. întrucât schimbările climatice, extinderea haotică a aşezărilor urbane („urban sprawl”) 
şi utilizarea terenurilor, consumul de energie, schimbările demografice, dezvoltarea 
inegală a zonelor urbane şi rurale şi discrepanţa tot mai acută dintre zonele bogate 
şi cele mai puţin prospere, precum şi efectele teritoriale inegale ale globalizării, 
alături de schimbările structurale constituie provocările actuale pentru amenajarea 
teritoriului în Europa;

Or. en

Amendament depus de Pierre Pribetich

Amendamentul 5
Considerentul C

C. întrucât schimbările climatice, extinderea haotică a aşezărilor urbane („urban sprawl”) 
şi utilizarea terenurilor, consumul de energie, infrastructurile de transport, impactul 
extinderii asupra coeziunii economice, sociale şi teritoriale, schimbările 
demografice, precum şi efectele teritoriale inegale ale globalizării, alături de 
schimbările structurale constituie provocările actuale pentru amenajarea teritoriului în 
Europa,

Or. fr



AM\701875RO.doc 3/28 PE400.284v01-00

RO

Amendment by Iratxe García Pérez

Amendment 6
Recital C

C. întrucât schimbările climatice, extinderea haotică a aşezărilor urbane („urban sprawl”) 
şi utilizarea terenurilor, depopularea zonelor rurale şi a altor regiuni ale Uniunii 
Europene, consumul de energie, schimbările demografice, precum şi efectele 
teritoriale inegale ale globalizării, alături de schimbările structurale constituie 
provocările actuale pentru amenajarea teritoriului în Europa,

Or. es

Amendment by Pierre Pribetich

Amendment 7
Recital D

D. având în vedere obiectivele stabilite în Agenda teritorială pentru o amenajare durabilă 
a teritoriului, şi anume dezvoltarea unui sistem urban echilibrat şi policentric şi crearea 
unui nou parteneriat între zonele urbane şi rurale, crearea unor grupări (clustere) 
regionale inovatoare, asigurarea accesului egal la infrastructură şi cunoştinţe, 
promovarea unei gestionări a riscului la nivel transeuropean, dezvoltarea durabilă, 
gestionarea orientată spre viitor şi protejarea naturii şi a patrimoniului cultural,

Or. fr

Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 8
Considerentul Fa (nou)

Fa. cu toate că noul nivel, NUTS 4, nu a fost încă incorporat în Regulamentul NUTS, 
este deja utilizat de Eurostat şi de mai multe state membre;

Or. es
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Amendment by Oldřich Vlasák

Amendment 9
Recital G

G. întrucât, pe lângă utilizarea politicii de coeziune (text eliminat), sunt necesare măsuri 
suplimentare care să asigure atingerea obiectivelor Agendei teritoriale şi ale Cartei de 
la Leipzig, în special evaluarea impactului asupra teritoriului, abordarea integrată şi 
observarea amenajării teritoriului;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 10
Considerentul H

H. întrucât, pe lângă politica de coeziune, politica pentru dezvoltarea zonelor rurale are 
efecte teritoriale considerabile; (text eliminat)

Or. en

Amendament depus de Pierre Pribetich

Amendamentul 11
Considerentul H

H. întrucât, pe lângă politica de coeziune, politica pentru dezvoltarea zonelor rurale are 
efecte teritoriale considerabile; aceasta cuprinde sporirea atractivităţii şi 
competitivităţii acestor zone, în vederea combaterii exodului rural; întrucât până în 
prezent integrarea acestor două politici a fost deficitară;

Or. fr

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 12
Considerentul H

H. întrucât, pe lângă politica de coeziune, politica pentru dezvoltarea zonelor rurale are 
efecte teritoriale considerabile; întrucât până în prezent integrarea acestor două politici 
a fost deficitară, există necesitatea amplificării sinergiilor pentru a revela adevăratul 
lor potenţial de dezvoltare; 
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Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 13
Considerentul J

eliminat

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 14
Considerentul Ka (nou)

Ka. întrucât abordarea integrată implică faptul că proiectele elaborate ar trebui să 
constituie un plan coerent pe termen lung care să înglobeze dimensiunile 
economică, socială şi de mediu, cu implicarea totală a părţilor interesate în 
planificarea, elaborarea şi evaluarea programelor de dezvoltare urbană; întrucât, 
prin urmare, abordarea integrată este înainte de toate o abordare globală a 
societăţii urbane în toată diversitatea sa, care permite tuturor părţilor interesate să 
fie mai eficace în aria lor de competenţă;  

Or. fr

Amendment by Nikolaos Vakalis

Amendment 15
Recital K a (new)

Ka. întrucât o abordare integrată a dimensiunii teritoriale a coeziunii nu constă numai 
în acţiuni şi politici de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare urbană, deoarece 
obiectivul final este de a asigura un echilibru între cetăţenii europeni, indiferent de 
zona în care locuiesc aceştia, un deziderat care nu poate fi realizat numai prin 
amenajarea teritoriului;

Or. el
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Amendment by Oldřich Vlasák

Amendment 16
Paragraph - 1 (new)

-1. subliniază faptul că nu există o definiţie unanim acceptată a noţiunii de coeziune 
teritorială;

Or. en

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 17
Punctul 1 a (nou)

1a. accentuează faptul că adoptarea unor măsuri eficiente, care să producă schimbări 
concrete în segmentele relevante ale politicii, nu se poate face decât în condiţiile 
unei administrări teritoriale derulată cu adevărat pe mai multe nivele, între 
autorităţile publice locale, regionale, naţionale, transnaţionale şi ale Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 18
Cu privire la alineatul 2

2. propune ca, în cadrul evaluării intermediare a politicii de coeziune şi în perspectiva 
considerentelor privind politica de coeziune post-2013, punerea în aplicare a unei 
abordări integrate să fie o condiţie obligatorie pentru programarea şi selecţia 
proiectelor susţinute prin fondurile structurale; în acest scop, solicită factorilor de 
decizie să se angajeze în mod voluntar să pună bazele unor noi metode de cooperare 
ca, de exemplu, contracte, acorduri, schimburi de servicii, sau alte formule flexibile 
care sunt mai puţin restrictive decât reglementările obligatorii;

Or. fr
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Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 19
Cu privire la alineatul 2

2. propune ca, în cadrul evaluării intermediare a politicii de coeziune şi în perspectiva 
considerentelor privind politica de coeziune post-2013, să se analizeze în ce măsură 
punerea în aplicare a unei abordări integrate ar fi o condiţie obligatorie pentru 
programarea şi selecţia proiectelor susţinute prin fondurile structurale;

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 20
Punctul 2 a (nou)

2a. salută decizia miniştrilor europeni responsabili cu dezvoltarea urbană, cu ocazia 
reuniunii acestora de la Leipzig din 24 mai 2007, de a înfiinţa o structură de lucru 
interguvernamentală, prezidată de Germania, pentru a identifica şi elucida diferitele 
aspecte legate de implementarea iniţiativei JESSICA; aşteaptă rezultatele studiului 
privind implementarea JESSICA, ce urmează să apară la sfârşitul anului 2008, în 
timpul preşedinţiei franceze a UE;

Or. fr

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 21
Cu privire la alineatul 4

4. solicită ca la elaborarea politicii de coeziune post-2013 să se aibă în vedere în special 
particularităţile şi nevoile teritoriale, precum şi o diferenţiere la nivel de regiune, 
bazată pe aceşti factori; recomandă utilizarea unor instrumente de planificare axate 
pe implementare, astfel cum se menţionează în Carta de la Leipzig, bazate pe 
cercetare şi monitorizare permanentă;

Or. en
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Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 22
Cu privire la alineatul 5

5. solicită ca, în cadrul evaluării intermediare a politicii de coeziune, Comisia şi 
Consiliul să utilizeze mai eficient sinergiile cu Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) în vederea dezvoltării întregului teritoriu; în perspectiva 
considerentelor politicii de coeziune post-2013, recomandă abordarea convergentă a 
politicilor agricolă şi structurală în vederea dezvoltării zonelor rurale;

Or. pl

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 23
Cu privire la alineatul 5

5. solicită ca, în cadrul evaluării intermediare a politicii de coeziune, Comisia şi 
Consiliul să utilizeze mai eficient sinergiile cu Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) în vederea dezvoltării întregului teritoriu; ar trebui să 
existe o legătură strânsă între dezvoltarea rurală şi politica de coeziune, pentru a 
mări şansele de ameliorare a calităţii vieţii în zonele rurale;

Or. en

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 24
Punctul 6 a (nou)

6a. subliniază rolul cheie pe care îl joacă oraşele pentru realizarea Strategiei de la 
Lisabona şi în consecinţă solicită o strategie de dezvoltare urbană holistică şi bine 
coordonată, susţinută de toate eşaloanele guvernului şi de sectorul privat;

Or. en
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Amendament depus de Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendamentul 25
Punctul 6 a (nou)

6a. subliniază importanţa parteneriatelor şi a schimbului de funcţii între zonele urbane 
şi rurale, în vederea unei dezvoltări echilibrate şi durabile a teritoriului în 
ansamblul său; în acest context, atrage atenţia că zonele urbane nu ar trebui să 
adopte o poziţie dominatoare faţă de zonele rurale;

Or. de

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 26
Cu privire la alineatul 7

7. solicită Comisiei şi Consiliului ca, în cadrul revizuirii bugetului UE, să ţină cont de 
Agenda teritorială şi de Carta de la Leipzig şi să efectueze ajustări calitative care să 
permită încorporarea mai eficientă a obiectivelor de coeziune teritorială în politicile 
UE; aşteaptă luarea de măsuri legislative în următorii ani pentru a realiza acest 
lucru;

Or. pl

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 27
Punctul 7a (nou)

7a. subliniază interdependenţa dintre regiuni şi oraşe şi în acest context salută cu 
entuziasm propunerile de consolidare a coordonării parteneriatelor între zonele 
urbane şi cele rurale; solicită zonelor urbane şi rurale să încheie parteneriate mai 
strânse şi să-şi identifice valorile comune şi să propună strategii comune de 
dezvoltare regională şi subregională;

Or. en
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Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 28
Punctul 8 a (nou)

8a. îndeamnă statele membre să acţioneze de urgenţă în vederea realizării obiectivelor 
Agendei Teritoriale şi a implementării Cartei de la Leipzig;

Or. pl

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 29
Punctul 8 a (nou)

8a. reaminteşte că o politică eficientă de dezvoltare a zonelor urbane şi rurale este o 
condiţie preliminară esenţială pentru punerea în aplicare a Politicii UE privind 
dezvoltarea durabilă şi prin urmare face apel la toate părţile implicate din sectorul 
public şi privat să coopereze pentru realizarea acestei politici cheie a Uniunii 
Europene;

Or. en

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 30
Punctul 8b (nou)

8b. salută propunerile de crearea a unor grupuri regionale inovatoare, mai ales în 
regiunile care se străduiesc încă să-şi exploateze la maximum potenţialul de 
dezvoltare, ca de exemplu Zona Mării Negre şi solicită ca aceste grupuri să se poată 
întinde atât în interiorul frontierelor UE, cât şi în afara acestora;

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 31
Cu privire la alineatul 9

9. solicită Consiliului şi statelor membre să implice la maximum administraţia locală şi 
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regională (pe baza principiului subsidiarităţii) şi partenerii economici şi sociali (pe 
baza principiului parteneriatului), precum şi organizaţiile non-guvernamentale 
relevante în programul de acţiune pentru punerea în aplicare a Agendei teritoriale şi a 
Cartei de la Leipzig şi sprijină activ aceste eforturi; subliniază că această necesitate 
de a conlucra nu ar trebui privită ca o constrângere, fiind un fapt dovedit că nu se 
poate eficienţă fără coerenţă, nici coerenţă fără cooperare;

Or. fr

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 32
Cu privire la alineatul 9

9. solicită Consiliului şi statelor membre să includă administraţia locală şi regională (pe 
baza principiului subsidiarităţii) şi partenerii economici şi sociali (pe baza principiului 
parteneriatului), precum şi organizaţiile non-guvernamentale şi părţile interesate din 
sectorul privat relevante, în programul de acţiune pentru punerea în aplicare a 
Agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig şi sprijină activ aceste eforturi;

Or. en

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 33
Punctul 9 a (nou)

9a. reaminteşte impactul major al accesului la tehnologiile informatice şi de 
comunicare asupra şanselor viitoare de dezvoltare a regiunilor şi prin urmare 
recomandă, după cum se menţionează în Agenda teritorială, combinarea 
infrastructurii, ca de exemplu cablurile cu bandă largă în noile programe de 
transport şi comunicaţii:

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 34
Punctul 9 a (nou)

9a. subliniază că este esenţial, în contextul unei abordări integrate a politicii de 
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coeziune, să se ţină cont de nevoile şi contribuţia adusă de toate părţile implicate 
care acţionează în aceste teritorii şi pentru binele acestora; solicită, prin urmare, 
organizaţiilor care reprezintă IMM-urile, precum şi tuturor partenerilor economici 
şi sociali, să se implice masiv în elaborarea şi punerea în aplicare a politicii de 
coeziune la toate nivelele de decizie;   solicită în mod special Comisiei să se asigure 
că grupul interdepartamental însărcinat cu abordarea integrată conlucrează strâns 
cu aceste organizaţii;

Or. fr

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 35
Cu privire la alineatul 10

10. solicită Comisiei să efectueze o analiză sistematică a politicilor UE specifice 
sectorului în ceea ce priveşte efectele lor teritoriale, precum şi o evaluare a impactului 
noii legislaţii propuse asupra teritoriului; subliniază în acest context potenţialul 
metodelor de evaluare dezvoltate de ESPON; în acest scop, solicită statelor membre 
şi Comisiei să se concentreze mai mult asupra celei de-a doua acţiuni a Agendei 
teritoriale astfel încât să influenţeze dosarele cheie ale Uniunii şi să reflecteze 
asupra impactului teritorial şi urban al politicilor sectoriale comunitare;

Or. fr

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 36
Cu privire la alineatul 10

10. solicită Comisiei să efectueze o analiză sistematică a (text eliminat) impactului 
dosarelor, politicilor şi legislaţiei importante asupra teritoriului; subliniază în acest 
context potenţialul metodelor de evaluare dezvoltate de ESPON pentru edificarea 
unei platforme solide de cunoştinţe privind coeziunea teritorială;

Or. en
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Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 37
Punctul 10 a (nou)

10a. admite că învăţământul preşcolar şi şcolar de înaltă calitate, învăţarea continuă, 
universităţile şi alte institute de cercetare sunt fundamentale pentru dezvoltarea 
viitoare a oraşelor şi a regiunilor;

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendamentul 38
Punctul 10 a (nou)

10a. reaminteşte că Natura 2000 este un instrument important pentru amenajarea 
teritoriului european; susţine insistent că cerinţele programului Natura 2000 
trebuie să fie puse în aplicare în totalitate şi că trebuie să se creeze reţele de 
coridoare între peisaje şi de spaţii deschise între zonele protejate pentru a permite 
schimbul de populaţie şi a menţine astfel biodiversitatea;

Or. de

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 39
Cu privire la alineatul 11

eliminat

Or. en

Amendament depus de Jan Olbrycht

Amendamentul 40
Cu privire la alineatul 11

11. solicită încorporarea politicii de creativitate în politica de dezvoltare teritorială şi 
urbană cu scopul creării unui cadru general pe baza instrumentelor disponibile 
(politica de coeziune, amenajarea teritoriului şi urbanism), astfel încât oportunităţile şi 
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posibilităţile pentru acţiuni creative şi inovatoare să fie îmbunătăţite; subliniază că, în 
cadrul acestui proces, este de asemenea important să se aibă în vederea calitatea 
zonei;

Or. pl

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 41
Punctul 11 a (nou)

11a. subliniază importanţa bunei funcţionări a infrastructurii de transport şi solicită o 
mai bună coordonare a strategiei de dezvoltare a reţelelor de transport, îndeosebi în 
regiunile mai puţin dezvoltate;

Or. en

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 42
Punctul 11b (nou)

11b. subliniază dificultăţile anumitor state membre, mai ales noile state membre, în 
implementarea politicilor de dezvoltare urbană şi rurală şi în consecinţă solicită o 
mai bună integrare şi măsuri de sprijinire a acestor state membre în vederea 
ameliorării condiţiilor de viaţă şi a calităţii vieţii pentru toţi cetăţenii Uniunii;

Or. en

Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 43
Cu privire la alineatul 12

12. subliniază că tendinţele demografice şi îmbătrânirea populaţiei pot reprezenta o 
oportunitate pentru crearea de noi locuri de muncă pe piaţa, aflată în creştere, a 
noilor produse şi servicii pentru ameliorarea calităţii vieţii bătrânilor, pentru 
creşterea economică şi pentru creşterea competitivităţii Europei; accentuează faptul 
că dezvoltarea aşa-zisei „economii pentru vârsta a treia” este importantă la nivel 
local şi regional;
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Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 44
Cu privire la alineatul 12

12. consideră că, în contextul evoluţiei demografice, este necesară îmbunătăţirea 
capacităţii de adaptare a oraşelor şi a regiunilor, priorităţile fiind piaţa forţei de 
muncă, accesul la serviciile sociale şi de sănătate, problema locuinţelor şi 
amenajarea teritoriului în general;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 45
Cu privire la alineatul 12

Acest amendament reprezintă o corectură a versiunii în limba cehă a proiectului de raport; 
(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. cs

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 46
Punctul 12 a (nou)

12a. salută accentul pus de către Carta de la Leipzig pe interconectarea mijloacelor de 
transport şi în această privinţă evidenţiază rolul deosebit pe care îl poate juca o 
infrastructură mai bună pentru pietoni şi biciclişti, mai ales în oraşele mari şi în 
metropole, confruntate permanent cu probleme de gestionare eficientă a 
transportului şi traficului; solicită Comisiei să examineze mecanisme mai eficace de 
sprijinire a autorităţilor locale, care, fără ajutor, nu dispun de imensele resurse 
financiare şi administrative necesare pentru derularea unor astfel de programe;

Or. en
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Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 47
Punctul 12 a (nou)

12a. subliniază gravitatea problemei cauzate de depopularea a numeroase regiuni ale 
Uniunii Europene, ceea ce duce la îmbătrânirea populaţiei, pierderi de capital 
uman, scurgerea de capital, servicii la preţuri mai mari etc.;

Or. es

Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 48
Punctul 13

13. solicită statelor membre să garanteze, pe întreg teritoriul lor, disponibilitatea şi 
accesabilitatea serviciilor publice de interes general (de exemplu, sănătatea, educaţia, 
comunicaţiile digitale şi serviciile poştale), pentru a asigura accesibilitatea (de 
exemplu, prin intermediul transportului în comun, infrastructura de transport şi 
reţeaua de telecomunicaţii) şi să menţină participarea economică şi nivelul 
competenţelor (de exemplu, prin învăţare continuă şi investiţii în noile tehnologii), 
pentru a le oferi oamenilor din diferite regiuni posibilitatea de a exploata potenţialul şi 
oportunităţile specifice regiunii lor; cere să se acorde o atenţie deosebită nevoilor 
grupurilor defavorizate, precum persoanele cu handicap, femeile, imigranţii, 
minorităţile etnice, persoanele aflate de mult timp în şomaj şi persoanele cu puţine 
calificări;     solicită Comisiei ca, în recomandările sale pentru aplicarea 
regulamentului-cadru privind serviciile de interes general şi atribuirea contractelor 
publice, să le permită autorităţilor locale să ia mai mult în considerare nevoile locale şi 
actorii  locali şi să dea dovadă de mai multă flexibilitate;

Or. es

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 49
Punctul 15

15. subliniază că după intrarea în vigoare a Tratatului de reformă de la Lisabona, în cadrul 
punerii în aplicare a primului program de acţiune al Agendei teritoriale, cooperarea şi 
coordonarea dintre Consiliu, Comisie şi Parlamentul European trebuie consolidate;
acest lucru trebuie realizat în contextul unui sistem de administrare pe mai multe 
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nivele, care va ţine cont de diversitatea teritorială a Uniunii Europene, a statelor 
sale membre, a regiunilor şi municipalităţilor sale;

Or. en

Amendament depus de Nikolaos Vakalis

Amendamentul 50
Punctul 16

16. salută în special faptul că Tratatul de reformă a stabilit ca obiectiv coeziunea 
teritorială şi prevede în acest domeniu o competenţă legislativă împărţită de UE şi 
statele membre; subliniază că Tratatul de la Lisabona recunoaşte faptul că ar trebui 
rezolvată problema disparităţilor teritoriale care afectează zonele insulare, montane, 
de frontieră, precum şi zonele ultraperiferice şi slab populate, deoarece acestea au 
un impact negativ asupra competitivităţii economiei europene la nivel global;
solicită Comisiei să completeze programul de acţiune pentru punerea în aplicare a 
Agendei teritoriale cu propuneri concrete de măsuri şi iniţiative la nivel comunitar;

Or. el

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 51
Punctul 16

16. salută în special faptul că Tratatul de reformă a stabilit ca obiectiv coeziunea 
teritorială alături de coeziunea economică şi socială şi prevede în acest domeniu o 
competenţă legislativă împărţită de UE şi statele membre; solicită Comisiei să 
completeze programul de acţiune pentru punerea în aplicare a Agendei teritoriale cu 
propuneri concrete de măsuri şi iniţiative la nivel comunitar;

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendamentul 52
Punctul 16 a (nou)

16a. aşteaptă din partea Comisiei să prezinte în Cartea sa Verde privind coeziunea 
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teritorială nu numai o definiţie clară a dezvoltării teritoriale, ci şi o listă de 
obiective; se aşteaptă să se acorde prioritate maximă obiectivului de a asigura şanse 
egale de dezvoltare şi acces egal tuturor cetăţenilor, indiferent de zona în care 
locuiesc;

Or. de

Amendament depus de Iratxe García Pérez

Amendamentul 53
Punctul 17 a (nou)

17a. solicită Comisiei să prezinte o comunicare privind oportunitatea creării unui nou 
nivel  4 al NUTS;

Or. es

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 54
Punctul 18

18. consideră că este importantă evaluarea, cel puţin de două ori pe an, a progreselor 
realizate în punerea în aplicare a Agendei teritoriale; solicită Consiliului, Comisiei şi 
tuturor părţilor implicate să includă în evaluare atât progresele realizate la punerea în 
aplicare a fiecărei măsuri din cadrul programului de acţiune, cât şi efectele acestor 
măsuri şi contribuţia lor la dezvoltarea teritorială durabilă în Europa;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 55
Punctul 19

19. solicită Consiliului să ajungă cât mai repede posibil la un acord în privinţa unor 
indicatori simpli şi cuantificabili pentru observarea dezvoltării teritoriale a UE; (text 
eliminat)

Or. en
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Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 56
Punctul 20

20. subliniază că aceşti indicatori ar putea fi folosiţi ca obiective pentru orientarea 
dezvoltării teritoriale; propune folosirea de către Consiliu şi Comisie a indicatorilor ce 
urmează a fi stabiliţi pentru efectuarea unei analize comparative („benchmarking”) 
între statele membre şi pentru crearea unei baze de date care să propună politici de 
practici recomandate;

Or. en

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 57
Punctul 21 a (nou)

21a. solicită preşedinţiilor viitoare să organizeze reuniuni informale ale miniştrilor 
însărcinaţi cu amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbană, în vederea asigurării 
unei acţiuni coerente care să se ridice la nivelul importanţei noului concept de 
coeziune teritorială, durând astfel o punte între mediul urban şi cel rural;

Or. fr

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 58
Punctul 22

22. subliniază importanţa unei coordonări mai bune între Agenda Teritorială şi Carta 
de la Leipzig; regretă în acest context că Consiliul nu a adoptat încă un program de 
acţiune pentru punerea în aplicare a obiectivelor Cartei de la Leipzig şi solicită 
următoarelor preşedinţii ale Consiliului să remedieze această omisiune, asigurând prin 
aceasta o urmărire sistematică a Cartei de la Leipzig;

Or. fr
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Amendament depus de Lambert van Nistelrooij

Amendamentul 59
Punctul 23 a (nou)

23a. face referire la concluziile celui de-al patrulea raport al Comisiei privind coeziunea 
economică şi socială, în care oraşele şi zonele urbane sunt considerate centre de 
populaţie, creştere economică şi inovaţie, în care se recunoaşte efectul de „capitală” 
şi în care se recomandă concentrarea asupra centrelor secundare de creştere 
urbană; propune prin urmare o asociere strânsă între  intervenţiile structurale şi 
obiectivele de creştere şi ocupare a locurilor de muncă; de asemenea, consideră că 
centrele urbane pot fi „grupuri de succes” şi propune să se elaboreze programe şi să 
se încurajeze excelenţa, de exemplu prin intermediul Programului teritorial de 
inovare;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 60
Punctul 25

eliminat

Or. en

Amendament depus de Pierre Pribetich

Amendamentul 61
Punctul 25

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendament depus de Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 62
Punctul 26

26. recomandă statelor membre să acorde prioritate dezvoltării interne în raport cu 
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dezvoltarea externă, cu alte cuvinte să acorde prioritate reutilizării construcţiilor 
existente, mai ales prin intermediul unei gestionări durabile a terenurilor, înainte să 
se construiască pe noi suprafeţe;

Or. en

Amendament depus de Pierre Pribetich

Amendamentul 63
Punctul 26a (nou)

26a. consideră că ar trebui acordată o atenţie deosebită nevoilor de mobilitate ale unei 
Europe policentrice şi că este necesară dezvoltarea integrată şi durabilă a sistemelor 
de transport multimodale;

Or. fr

Amendament depus de Pierre Pribetich

Amendamentul 64
Punctul 26b (nou)

26b. consideră că, pentru a răspunde exigenţilor cetăţenilor, care îşi doresc un nivel de 
viaţă ridicat, este absolut necesară să se amelioreze infrastructura tehnică, 
îndeosebi alimentarea cu apă, tratarea apelor reziduale şi alte utilităţi;

Or. fr

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 65
Punctul 27

27. constată cu regret creşterea diferenţelor în ceea ce priveşte creşterea economică, 
prosperitatea, ocuparea locurilor de muncă, calitatea vieţii şi veniturile în regiunile 
metropolitane, (text eliminat) oraşele şi zonele rurale europene; solicită statelor 
membre să acorde mai multă atenţie acestei probleme şi să ţină cont de aceasta la 
planificarea programelor pentru alocarea creditelor din fondurile structurale;

Or. en
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Amendament depus de Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 66
Punctul 27

27. constată cu regret creşterea inegalităţilor sociale şi economice în regiunile 
metropolitane şi oraşele europene; solicită statelor membre să acorde mai multă 
atenţie acestei probleme şi să ţină cont de aceasta la planificarea programelor pentru 
alocarea creditelor din fondurile structurale;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 67
Punctul 27

27. constată cu regret creşterea diferenţelor de PNB pe cap de locuitor în regiunile 
metropolitane şi oraşele europene; solicită statelor membre să acorde mai multă 
atenţie acestei probleme şi să ţină cont de aceasta la planificarea programelor pentru 
alocarea creditelor din fondurile structurale;

Or. en

Amendament depus de Oldřich Vlasák

Amendamentul 68
Punctul 28

28. consideră că oraşelor le revine o responsabilitate deosebită în ceea ce priveşte 
atingerea obiectivelor Comunităţii în domeniul protecţiei climei; (text eliminat)

Or. en

Amendament depus de Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Amendamentul 69
Punctul 28

28. consideră că oraşelor le revine o responsabilitate deosebită în ceea ce priveşte 
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atingerea obiectivelor Comunităţii în domeniul mediului datorită poziţiei unice în 
care se află pentru a găsi potenţiale soluţii; îndeamnă statele membre să includă 
protecţia climei (text eliminat) în dezvoltarea urbană ca obiectiv orizontal;

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendamentul 70
Punctul 28

28. consideră că oraşelor le revine o responsabilitate deosebită în ceea ce priveşte 
atingerea obiectivelor Comunităţii în domeniul mediului şi că ar trebui să aibă o 
contribuţie însemnată la atingerea obiectivului de a reduce cu 50% emisiile de gaze 
cu efect de seră până în 2050; reaminteşte statelor membre că protecţia climei trebuie 
inclusă în dezvoltarea urbană ca obiectiv orizontal;

Or. de

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 71
Punctul 28

28. consideră că oraşelor le revine o responsabilitate deosebită în ceea ce priveşte 
atingerea obiectivelor Comunităţii în domeniul protecţiei climei; reaminteşte statelor 
membre că protecţia climei trebuie inclusă în dezvoltarea urbană ca obiectiv orizontal 
şi evidenţiază faptul că investiţiile în tehnologiile nepoluante, precum şi măsurile 
inovatoare de prevenire, atenuare şi adaptare, oferă avantaje comerciale 
semnificative pe termen lung;

Or. en

Amendament depus de Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Amendamentul 72
Punctul 28a (nou)

28a. constată că zonele urbane suferă mai acut efectele schimbărilor climatice, în 
condiţiile în care lipsa coridoarelor de aer proaspăt duce la o încălzire şi mai 
pronunţată şi la creşterea concentraţiei de substanţe poluante;
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Or. de

Amendament depus de Pierre Pribetich

Amendamentul 73
Punctul 29

29. insistă asupra consolidării eforturilor în vederea îmbunătăţirii integrării şi a coeziunii 
sociale şi teritoriale, în special prin eliminarea deficienţelor planificării urbane şi prin 
îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, susţinând totodată o politică echilibrată de 
dezvoltare a zonelor urbane, cu alte cuvinte prin stabilizarea zonelor care ridică 
probleme şi crearea unor zone atractive pentru locuit, muncă şi timpul liber;

Or. fr

Amendament depus de Gábor Harangozó

Amendamentul 74
Punctul 29

29. insistă asupra consolidării eforturilor în vederea îmbunătăţirii integrării şi a coeziunii 
sociale, în special prin eliminarea deficienţelor planificării urbane oferind tuturor 
locuinţe decente la un preţ convenabil şi prin îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, 
stabilizarea zonelor care ridică probleme şi crearea unor zone atractive pentru locuit, 
muncă şi timpul liber;

Or. en

Amendament depus de Rumiana Jeleva

Amendamentul 75
Punctul 29 a (nou)

29a. solicită integrarea mai eficientă a cartierelor defavorizate şi în acest sens salută 
propunerile pentru o politică de integrare socială în vederea reducerii inegalităţilor 
şi combaterii excluderii sociale;

Or. en
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Amendament depus de Pierre Pribetich

Amendmentul 76
Punctul 29a (nou)

29a. consideră esenţial, în interesul unei politici eficiente de dezvoltare urbană, să se 
asigure includerea de urgenţă a măsurilor de identificare a semnalelor de alarmă 
legate de degradarea anumitor zone în politicile de dezvoltare durabilă;

Or. fr

Amendament depus de Jean Marie Beaupuy

Amendmentul 77
Punctul 29a (nou)

29a. regretă totuşi că în chestiunea relansării economiei locale Carta de la Leipzig se 
limitează la zonele urbane defavorizate; pune în lumină contribuţia adusă de IMM-
uri, în special de micile companii manufacturiere şi de servicii locale, la creşterea 
calităţii vieţii din toate zonele urbane; subliniază că aceste companii, care au 
capacitatea de creşte competitivitatea în zonele respective, trebuie sprijinite în 
extinderea activităţilor, în special prin instrumente de amenajare urbană şi prin 
implicarea şi acordarea de asistenţă pentru organizaţiilor care reprezintă aceste 
organizaţii;

Or. fr

Amendament depus de Pierre Pribetich

Amendmentul 78
Punctul 29b (nou)

29b. solicită insistent, pe fondul disparităţilor inerente oraşelor europene şi al 
inegalităţilor sociale care duc la instabilitate urbană, să se depună eforturi pentru a 
pune bazele unei politici de integrare eficace, fără de care nu se pot combate 
inegalităţile şi excluderea socială;

Or. fr
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Amendment by Rumiana Jeleva

Amendmentul 79
Punctul 30

30. solicită Comisiei, în cadrul celui de-Al şaptelea program-cadru pentru cercetare, să 
sprijine mai ales proiecte care promovează dezvoltarea şi schimbul de experienţă în 
ceea ce priveşte gestionarea urbană durabilă, promovarea practicilor şi tehnologiilor 
eficiente din punct de vedere energetic, soluţionarea problemelor de mediu urbane, 
precum şi contribuţia oraşelor la combaterea schimbărilor climatice;

Or. en

Amendment by Jan Olbrycht, Jean Marie Beaupuy

Amendmentul 80
Punctul 30

30. solicită Comisiei, în cadrul viitoarelor programe de finanţare, ca de exemplu cel de-
al şaptelea program-cadru pentru cercetare, să sprijine mai ales proiecte care 
promovează dezvoltarea şi schimbul de experienţă în ceea ce priveşte gestionarea 
urbană durabilă, soluţionarea problemelor de mediu urbane, precum şi contribuţia 
oraşelor la combaterea schimbărilor climatice;

Or. en

Amendment by Oldřich Vlasák

Amendmentul 81
Punctul 31

eliminat

Or. en

Amendment by Jean Marie Beaupuy

Amendmentul 82
Punctul 31

31. consideră că o consolidare a identităţii urbane şi o cetăţenie activă în oraşe pot 
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contribui la punerea în aplicare cu succes a Cartei de la Leipzig; solicită Comisiei şi 
statelor membre să anunţe lansarea unui „dialog teritorial” pentru a mări 
participarea publicului la elaborarea planurilor de revitalizare şi dezvoltare a 
zonelor urbane;

Or. fr

Amendment by Gisela Kallenbach

Amendmentul 83
Punctul 32

32. solicită statelor membre, regiunilor şi oraşelor  să acorde mai multă atenţie culturii
construcţiilor ca factor decisiv pentru calitatea vieţii la oraş în contextul dezvoltării 
urbane durabile acordând totodată o atenţie deosebită calităţii domeniului public, în 
principal în ceea ce priveşte calitatea proiectelor  arhitectonice, pentru a spori 
bunăstarea cetăţenilor europeni;

Or. en

Amendment by Gábor Harangozó

Amendmentul 84
Punctul 32

32. solicită statelor membre să acorde mai multă atenţie culturii construcţiilor de calitate, 
precum şi asigurării unor locuinţe decente şi la un preţ convenabil ca factori 
decisivi pentru integrarea socială şi pentru calitatea vieţii la oraş în contextul 
dezvoltării urbane durabile;

Or. en

Amendment by Nikolaos Vakalis

Amendmentul 85
Punctul 32 a (nou)

32a. solicită Consiliului, în special preşedinţiilor slovenă şi franceză, să consolideze 
progresele înregistrate de preşedinţiile germană şi portugheză în ceea ce priveşte 
coeziunea teritorială şi să continue adoptarea de propuneri în acest sens; este de 
părere, având în vedere importanţa acordată până în prezent oraşelor, relaţia dintre 
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oraş şi sat, şi amenajarea teritoriului, că viitoarele iniţiative trebuie să ţină seama 
mai mult de cerinţele regiunilor cu dezavantaje teritoriale, cum ar fi zonele insulare, 
montane, de frontieră, precum şi zonele ultraperiferice şi slab populate; 

Or. el
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