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Amendamentul 1
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Referirea 2a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

având în vedere articolul 11 (intitulat 
„Parteneriat”) din Regulamentul (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 
de stabilire a dispozițiilor generale cu 
privire la Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European și 
Fondul de coeziune1,
1JO L 210, 31.07.2006, p. 25.

Or. fr

Amendamentul 2
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Referirea 3a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere articolul 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului din 11 iulie de stabilire a 
anumitor dispoziţii generale privind 
Fondul European de Dezvoltare 
Regională, Fondul Social European și 
Fondul de coeziune1 (denumit în 
continuare „regulamentul privind 
fondurile structurale”),
1JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

Or. de
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Amendamentul 3
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluţie
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

-A. întrucât interesul şi bunăstarea 
cetăţenilor se află în centrul politicilor 
regionale, naţionale şi europene şi 
întrucât un nivel sporit de guvernanţă şi 
parteneriat, având ca scop atingerea unei 
mai bune coordonări şi cooperări între 
diferitele autorităţi, va fi în avantajul 
tuturor cetăţenilor europeni;

Or. en

Amendamentul 4
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât soluţiile practice aşteptate de 
concetăţenii noştri în domeniul serviciilor 
publice (cum ar fi transporturile publice, 
apa potabilă, locuinţele sociale etc.) nu pot 
fi obţinute decât pe baza unei bune 
guvernanţe la nivelul a două sisteme 
complementare: pe de o parte, sistemul 
instituţional, care prevede repartizarea 
competenţelor şi a bugetelor între stat şi 
autorităţile regionale şi locale, şi, pe de altă 
parte, sistemul de parteneriat, care reuneşte 
diverşi actori publici şi privaţi aflaţi pe un 
teritoriu determinat şi interesaţi de 
aceeaşi problematică;

A. întrucât soluţiile practice aşteptate de 
concetăţenii noştri în domeniul serviciilor 
publice (cum ar fi transporturile publice, 
apa potabilă, locuinţele sociale etc.) nu pot 
fi obţinute decât pe baza unei bune 
guvernanţe la nivelul a două sisteme 
complementare: pe de o parte, sistemul 
instituţional, care prevede repartizarea 
competenţelor şi a bugetelor între stat şi 
autorităţile regionale şi locale, şi, pe de altă 
parte, sistemul de parteneriat, astfel cum 
este reglementat la articolul 11 din 
regulamentul privind fondurile 
structurale, care nu împiedică însă niciun 
stat membru să dezvolte acest sistem în 
vederea implicării active şi a altor actori 
publici şi privaţi importanţi pentru 
dezvoltarea regională în planificarea şi 
punerea în practică a programelor 
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fondurilor structurale, precum şi în 
dezvoltarea durabilă a unei regiuni;

Or. de

Amendamentul 5
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât soluţiile practice aşteptate de 
concetăţenii noştri în domeniul serviciilor
publice (cum ar fi transporturile publice, 
apa potabilă, locuinţele sociale etc.) nu pot 
fi obţinute decât pe baza unei bune 
guvernanţe la nivelul a două sisteme 
complementare: pe de o parte, sistemul 
instituţional, care prevede repartizarea 
competenţelor şi a bugetelor între stat şi 
autorităţile regionale şi locale, şi, pe de altă 
parte, sistemul de parteneriat, care reuneşte 
diverşi actori publici şi privaţi aflaţi pe un 
teritoriu determinat şi interesaţi de aceeaşi 
problematică;

A. întrucât soluţiile practice aşteptate de 
concetăţenii noştri la problemele care ţin 
de condiţiilor lor de viaţă, printre altele şi
în domeniul serviciilor locale (cum ar fi 
transporturile publice, apa potabilă, 
locuinţele sociale etc.) nu pot fi obţinute 
decât pe baza unei bune guvernanţe la 
nivelul a două sisteme complementare: pe 
de o parte, sistemul instituţional, care 
prevede repartizarea competenţelor şi a 
bugetelor între stat şi autorităţile regionale 
şi locale, şi, pe de altă parte, sistemul de 
parteneriat, care reuneşte diverşi actori 
publici şi privaţi aflaţi pe un teritoriu 
determinat şi interesaţi de aceeaşi 
problematică;

Or. pl

Amendamentul 6
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât soluţiile practice aşteptate de 
concetăţenii noştri în domeniul serviciilor 
publice (cum ar fi transporturile publice, 
apa potabilă, locuinţele sociale etc.) nu pot 

A. întrucât soluţiile practice aşteptate de 
concetăţenii noştri în domeniul serviciilor 
publice (cum ar fi transporturile publice, 
apa potabilă, locuinţele sociale etc.) nu pot 
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fi obţinute decât pe baza unei bune 
guvernanţe la nivelul a două sisteme 
complementare: pe de o parte, sistemul 
instituţional, care prevede repartizarea 
competenţelor şi a bugetelor între stat şi 
autorităţile regionale şi locale, şi, pe de altă 
parte, sistemul de parteneriat, care reuneşte 
diverşi actori publici şi privaţi aflaţi pe un 
teritoriu determinat şi interesaţi de aceeaşi 
problematică;

fi obţinute decât pe baza unei bune 
guvernanţe la nivelul a două sisteme 
complementare: pe de o parte, sistemul 
instituţional, care prevede repartizarea 
competenţelor şi a bugetelor între stat şi 
autorităţile regionale şi locale, şi, pe de altă 
parte, sistemul de parteneriat, care reuneşte 
diverşi actori publici şi privaţi aflaţi pe un 
teritoriu determinat şi care au un rol 
important în rezolvarea problemelor 
respective;

Or. pl

Amendamentul 7
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât soluţiile practice aşteptate de 
concetăţenii noştri în domeniul serviciilor 
publice (cum ar fi transporturile publice, 
apa potabilă, locuinţele sociale etc.) nu pot 
fi obţinute decât pe baza unei bune 
guvernanţe la nivelul a două sisteme 
complementare: pe de o parte, sistemul 
instituţional, care prevede repartizarea 
competenţelor şi a bugetelor între stat şi 
autorităţile regionale şi locale, şi, pe de altă 
parte, sistemul de parteneriat, care reuneşte 
diverşi actori publici şi privaţi aflaţi pe un 
teritoriu determinat şi interesaţi de aceeaşi 
problematică;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 8
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Aa. întrucât ar trebui să se atragă atenţia 
asupra definiţiei „parteneriatului” inclusă 
în Regulamentul general nr. 1083/2006 
privind fondurile structurale, conform  
căruia fiecare stat membru organizează 
un parteneriat cu autoritățile și 
organismele precum:
(a) autorităţile regionale, locale, urbane şi 
alte autorităţi publice competente;
(b) partenerii economici şi sociali;
(c) oricare alt organism competent ce 
reprezintă societatea civilă, partenerii din 
domeniul mediului, ONG-urile şi 
organismele răspunzătoare pentru 
promovarea egalităţii între bărbaţi şi 
femei;

Or. fr

Amendamentul 9
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Considerentul Aa (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Aa. întrucât există o corelaţie pozitivă 
între capitalul social, sub forma 
voluntariatului activ, şi dezvoltarea 
economică regională, iar acesta este un 
factor important în reducerea 
disparităţilor regionale

Or. en
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Amendamentul 10
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ab. întrucât sectorul non-profit în multe 
ţări este un element vital în procesul de 
parteneriat şi reprezintă în jur de 5% din 
P.I.B.; 

Or. en

Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât o mai bună cooperare între 
actorii implicaţi în punerea în aplicare a 
programelor şi a proiectelor finanţate din 
fondurile structurale şi de coeziune permite
creşterea eficienţei politicii de coeziune şi 
a efectului de pârghie;

B. întrucât o participare largă a 
partenerilor menţionaţi în regulamentul 
privind fondurile structurale, precum şi o
mai bună cooperare între actorii implicaţi 
în punerea în aplicare a programelor şi a 
proiectelor finanţate din fondurile 
structurale şi de coeziune permit creşterea 
eficienţei politicii de coeziune şi a efectului 
de pârghie;

Or. de

Amendamentul 12
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât o mai bună cooperare între 
actorii implicaţi în punerea în aplicare a 

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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programelor şi a proiectelor finanţate din 
fondurile structurale şi de coeziune permite 
creşterea eficienţei politicii de coeziune şi 
a efectului de pârghie;

Or. pl

Amendamentul 13
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât procedurile simple şi 
transparente în domeniul fondurilor 
structurale, în cadrul cărora 
responsabilităţile tuturor actorilor 
implicaţi în punerea în aplicare a 
fondurilor structurale sunt definite în 
mod clar, contribuie la creşterea 
eficacităţii şi a eficienţei politicii de 
coeziune, precum şi la raţionalizarea 
costurilor şi la economisirea de timp;    

Or. pl

Amendamentul 14
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât o abordare integrată trebuie nu 
doar să ia în considerare aspectele 
economice, sociale şi de mediu ale 
dezvoltării teritoriale, dar şi să asigure 
coordonarea intereselor diverşilor actori 
vizaţi, ţinând seama de caracteristicile 
teritoriale specifice, pentru a fi în măsură 
să răspundă provocărilor care apar la nivel 

C. întrucât o abordare integrată trebuie nu 
doar să ia în considerare aspectele 
economice, sociale şi de mediu ale 
dezvoltării teritoriale, dar şi să ţină seama 
de rolul autorităţilor locale şi regionale în 
cadrul parteneriatului prevăzut în 
regulamentul privind fondurile 
structurale pentru a fi în măsură să ia în 
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local şi regional; considerare caracteristicile teritoriale 
specifice şi să răspundă provocărilor care 
apar la nivel local şi regional;

Or. de

Amendamentul 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât o abordare integrată trebuie nu 
doar să ia în considerare aspectele 
economice, sociale şi de mediu ale 
dezvoltării teritoriale, dar şi să asigure 
coordonarea intereselor diverşilor actori 
vizaţi, ţinând seama de caracteristicile 
teritoriale specifice, pentru a fi în măsură 
să răspundă provocărilor care apar la nivel 
local şi regional;

C. întrucât o abordare integrată trebuie nu 
doar să ia în considerare aspectele 
economice, sociale şi de mediu ale 
dezvoltării teritoriale, dar şi să coordoneze 
interesele diverşilor actori vizaţi, ţinând 
seama de caracteristicile teritoriale 
specifice, pentru a fi în măsură să răspundă 
provocărilor care apar la nivel local şi 
regional;

Or. pl

Amendamentul 16
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Considerentul D

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

D. întrucât o mai bună coordonare între 
diversele politici publice şi o guvernanţă 
eficace sunt indispensabile pentru 
progresul dezvoltării teritoriale durabile;

D. întrucât atât o mai bună coordonare 
între diversele politici publice de la toate 
nivelurile guvernamentale, cât şi o 
guvernanţă eficace sunt indispensabile 
pentru progresul dezvoltării teritoriale 
durabile;

Or. pl
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Amendamentul 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât este indicat să se asigure o 
funcţionare mai eficientă a relaţiilor dintre 
diferitele autorităţi, instituţii publice şi 
organisme private, fără ca aceasta să 
implice neapărat transferul de competenţe 
juridice şi înfiinţarea unor noi colectivităţi 
locale, permiţând, cu ajutorul cooperării, 
creşterea eficienţei fiecăreia dintre acestea;

F. întrucât este indicat să se asigure o 
funcţionare mai eficientă şi transparentă 
pentru toţi a relaţiilor dintre diferitele 
autorităţi, instituţii publice şi organisme 
private, fără ca aceasta să implice neapărat 
transferul de competenţe juridice şi 
înfiinţarea unor noi colectivităţi locale, 
permiţând, cu ajutorul cooperării, creşterea 
eficienţei fiecăreia dintre acestea;

Or. de

Amendamentul 18
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Considerentul F

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

F. întrucât este indicat să se asigure o 
funcţionare mai eficientă a relaţiilor dintre 
diferitele autorităţi, instituţii publice şi 
organisme private, fără ca aceasta să 
implice neapărat transferul de competenţe 
juridice şi înfiinţarea unor noi colectivităţi 
locale, permiţând, cu ajutorul cooperării, 
creşterea eficienţei fiecăreia dintre acestea;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 19
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Considerentul Fa (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Fa. întrucât parteneriatul poate 
reprezenta un avantaj şi adăuga valoare 
aplicării politicii de coeziune prin 
intermediul legitimităţii, a unei mai bune 
coordonări, a transparenţei garantate şi a 
unei mai bune absorbţii a fondurilor;

Or. en

Amendamentul 20
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Considerentul G

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

G. întrucât ar trebui să se ia în considerare
participarea autorităţilor regionale şi locale 
la etape cât mai avansate cu putinţă ale 
negocierilor pe marginea legislaţiei 
comunitare şi, în special, în cadrul 
negocierilor pe marginea viitorului pachet 
legislativ privind coeziunea;

G. întrucât ar trebui să se asigure
participarea autorităţilor regionale şi locale
la etape cât mai avansate cu putinţă ale 
negocierilor pe marginea legislaţiei 
comunitare şi, în special, în cadrul 
negocierilor pe marginea viitorului pachet 
legislativ privind coeziunea;

Or. pl

Amendamentul 21
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ga. întrucât o participare cât mai largă a 
diferiţilor parteneri la elaborarea 
programelor operaţionale asigură 
realizarea unui document care ţine seama 
de toate caracteristicile specifice ale unei 
anumite zone şi care satisface cel mai 
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bine nevoile şi cerinţele acesteia;      

Or. pl

Amendamentul 22
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Considerentul H

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

H. întrucât conceptul de zone de 
concentrare a populaţiei şi a forţei de 
muncă constă în luarea în considerare a 
unităţilor administrative de bază la nivelul 
cărora se pot aborda în mod corespunzător 
problemele care apar în legătură cu 
elementele fundamentale ale vieţii de zi cu 
zi a cetăţenilor (transporturi, servicii 
publice, calitatea vieţii, locurile de muncă 
şi activităţile economice locale, siguranţă 
etc.);

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 23
Elspeth Attwooll

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ha. întrucât administrarea eficientă poate 
fi facilitată prin intermediul amenajării 
adecvate a teritoriului;

Or. en
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Amendamentul 24
Elspeth Attwooll

Propunere de rezoluţie
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Hb. întrucât schimbul de bune practici 
este un instrument util în eficientizarea 
administrării; 

Or. en

Amendamentul 25
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Considerentul I

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât cunoaşterea „managementului de 
proiect” de către actorii vizaţi de punerea 
în aplicare a politicii de coeziune 
reprezintă un factor-cheie pentru 
îmbunătăţirea şi facilitarea guvernanţei;

I. întrucât cunoaşterea „managementului de 
proiect” de către actorii vizaţi de punerea 
în aplicare a politicii de coeziune, precum 
şi transparenţa procedurii aplicate de 
autorităţi şi a modului în care acestea iau 
deciziile reprezintă un factor-cheie pentru
îmbunătăţirea şi facilitarea guvernanţei;

Or. de

Amendamentul 26
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Considerentul I

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

I. întrucât cunoaşterea „managementului de 
proiect” de către actorii vizaţi de punerea în 
aplicare a politicii de coeziune reprezintă 
un factor-cheie pentru îmbunătăţirea şi 

I. întrucât cunoaşterea „managementului de 
proiect” de către actorii implicaţi în
punerea în aplicare a politicii de coeziune 
reprezintă un factor-cheie pentru 
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facilitarea guvernanţei; îmbunătăţirea şi facilitarea guvernanţei;

Or. pl

Amendamentul 27
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ia. întrucât calitatea scăzută a serviciilor 
publice, precum şi accesul cu dificultate 
la acestea, pot duce la diminuarea 
încrederii publicului, la scăderea 
participării şi includerii, precum şi a 
impactului acestora, 

Or. en

Amendamentul 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Considerentul J

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

J. întrucât este oportun să se profite de pe 
urma experienţelor reuşite ale noilor 
metode de guvernanţă,

J. întrucât este oportun să se profite de pe 
urma experienţelor reuşite ale noilor 
metode de guvernanţă, inclusiv pe cele 
deja testate în cadrul programelor 
Fondului European, precum metoda 
LEADER şi subvenţia globală (conform 
articolelor 42 şi 43 din regulamentul 
privind fondurile structurale),  

Or. de
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Amendamentul 29
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Considerentul J

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

J. întrucât este oportun să se profite de pe 
urma experienţelor reuşite ale noilor 
metode de guvernanţă,

J. întrucât este oportun să se profite de pe 
urma experienţelor reuşite ale noilor 
metode de guvernanţă şi de parteneriat,

Or. pl

Amendamentul 30
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ja. întrucât transparenţa, participarea 
generală şi proprietatea integrală 
beneficiază de pe urma unor structuri şi 
strategii de comunicare adecvate în toate 
stadiile de concepere a politicilor, de 
aplicare şi evaluare, concepute în strânsă 
colaborare cu autorităţile regionale şi 
locale, prin promovarea diseminării 
informaţiei în toate sectoarele societăţii,

Or. en

Amendamentul 31
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Considerentul Jb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Jb. întrucât un număr mai mare de 
obligaţii administrative şi birocratice 
poate duce la nişte structuri şi o 
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terminologie excesiv de complexe, care 
pot avea un impact negativ asupra 
dezbaterii publice şi implicării societăţii 
civile, şi în acelaşi timp împiedica 
procesul de reflecţie strategică şi 
utilizarea fondurilor,

Or. en

Amendamentul 32
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Considerentul Jc (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Jc. întrucât parteneriatul nu trebuie 
evaluat prin prisma costului de 
oportunitate sau a justificării costului 
proceselor de participare, ci mai degrabă 
în funcție de valoarea socială şi civică pe 
care o reprezintă,

Or. en

Amendamentul 33
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Considerentul Jd (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Jd. întrucât un parteneriat mai strâns cu 
universităţile şi institutele de învăţământ 
superior şi tehnic, precum şi implicarea 
sectorului privat, pot fi avantajoase 
pentru strategiile din cadrul Agendei de la 
Lisabona, 

Or. en
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Amendamentul 34
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Considerentul Je (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Je. întrucât nu se profită, încă, pe deplin 
de pe urma avantajelor potenţiale pe care 
le pot aduce Parteneriatele Public-Privat; 

Or. en

Amendamentul 35
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Considerentul Jf (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Jf. întrucât un parteneriat implică luarea 
în considerare a tuturor comunităţilor şi 
grupurilor naţionale şi a reprezentanţilor 
lor,

Or. en

Amendamentul 36
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(1) solicită Comisiei, Consiliului, statelor 
membre şi autorităţilor regionale şi locale 
să asigure o mai bună coordonare a 
diferitelor fonduri comunitare (fonduri 
structurale, programul comunitar de 
cercetare şi dezvoltare, Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală etc.) 
destinate promovării dezvoltării regionale 

(1) solicită Comisiei, Consiliului, statelor 
membre şi autorităţilor regionale şi locale 
să asigure o mai bună coordonare a 
diferitelor fonduri comunitare (fonduri 
structurale, programul comunitar de 
cercetare şi dezvoltare, Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală etc.) 
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şi urbane; destinate promovării dezvoltării regionale 
şi urbane; şi, pentru a se ajunge la un 
nivel superior de coordonare, recomandă 
organizarea de reuniuni regulate, sau cel 
puţin anuale, între funcţionari superiori 
din cadrul autorităţilor naţionale, 
regionale şi locale, pentru a discuta 
introducerea unui sistem de administrare 
mai eficient, precum şi proiectele actuale 
sau viitoare din domeniul dezvoltării 
regionale;

Or. en

Amendamentul 37
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. solicită Comisiei, Consiliului, statelor 
membre şi autorităţilor regionale şi locale 
să asigure o mai bună coordonare a 
diferitelor fonduri comunitare (fonduri 
structurale, programul comunitar de 
cercetare şi dezvoltare, Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală etc.)
destinate promovării dezvoltării regionale 
şi urbane;

1. solicită statelor membre şi autorităţilor 
regionale şi locale să folosească 
posibilităţile oferite de diferitele fonduri 
comunitare (fonduri structurale, programul 
comunitar de cercetare şi dezvoltare, 
Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală etc.) pentru asigurarea 
unei promovări integrate;

Or. de

Amendamentul 38
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. solicită Comisiei, Consiliului, statelor 
membre şi autorităţilor regionale şi locale 

1. solicită Comisiei, Consiliului, statelor 
membre şi autorităţilor regionale şi locale 
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să asigure o mai bună coordonare a 
diferitelor fonduri comunitare (fonduri 
structurale, programul comunitar de 
cercetare şi dezvoltare, Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală etc.) 
destinate promovării dezvoltării regionale 
şi urbane;

să asigure o mai bună definire a 
domeniilor ce urmează a fi sprijinite 
(fonduri structurale, programul comunitar 
de cercetare şi dezvoltare, Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală etc.) destinate promovării 
dezvoltării regionale şi urbane;

Or. pl

Amendamentul 39
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. solicită Comisiei, Consiliului, statelor 
membre şi autorităţilor regionale şi locale 
să asigure o mai bună coordonare a 
diferitelor fonduri comunitare (fonduri 
structurale, programul comunitar de 
cercetare şi dezvoltare, Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală etc.) 
destinate promovării dezvoltării regionale
şi urbane;

1. solicită Comisiei, Consiliului, statelor 
membre şi autorităţilor regionale şi locale 
să asigure o mai bună coordonare a 
diferitelor fonduri comunitare (fonduri 
structurale, programul comunitar de 
cercetare şi dezvoltare, Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală etc.) 
destinate promovării dezvoltării regionale, 
inclusiv a celei urbane;

Or. pl

Amendamentul 40
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. solicită Comisiei, Consiliului, statelor 
membre şi autorităţilor regionale şi locale 
să asigure o mai bună coordonare a 
diferitelor fonduri comunitare (fonduri 
structurale, programul comunitar de 
cercetare şi dezvoltare, Fondul European 

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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Agricol pentru Dezvoltare Rurală etc.) 
destinate promovării dezvoltării regionale 
şi urbane;

Or. pl

Amendamentul 41
Jana Bobošíková

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(1) solicită Comisiei, Consiliului, statelor 
membre şi autorităţilor regionale şi locale 
să asigure o mai bună coordonare a 
diferitelor fonduri comunitare (fonduri 
structurale, programul comunitar de 
cercetare şi dezvoltare, Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală etc.) 
destinate promovării dezvoltării regionale 
şi urbane;

(1) solicită Comisiei, Consiliului, statelor 
membre şi autorităţilor regionale şi locale 
să asigure o mai bună corelare şi
coordonare a diferitelor fonduri comunitare
(fonduri structurale, programul comunitar 
de cercetare şi dezvoltare, Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală etc.) destinate promovării 
dezvoltării regionale şi urbane;

Or. cs

Amendamentul 42
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(2) invită autorităţile regionale şi locale să 
utilizeze într-un mod mai intens abordarea 
integrată în actuala perioadă de 
programare;

(2) invită autorităţile regionale şi locale să 
utilizeze într-un mod mai intens abordarea 
integrată în actuala perioadă de programare 
şi, în scopul realizării unei reale abordări 
ascendente, le invită să caute mijloace 
pentru a-şi intensifica cooperarea şi 
contactele cu autorităţile centrale;

Or. en
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Amendamentul 43
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. invită autorităţile regionale şi locale să
utilizeze într-un mod mai intens 
abordarea integrată în actuala perioadă de 
programare;

2. invită autorităţile regionale şi locale să
solicite autorităţilor naţionale care 
gestionează, în actuala perioadă de 
programare, programele operaţionale să 
utilizeze în mod obligatoriu abordarea 
integrată;

Or. de

Amendamentul 44
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(2) invită autorităţile regionale şi locale să 
utilizeze într-un mod mai intens abordarea 
integrată în actuala perioadă de 
programare;

(2) invită autorităţile regionale şi locale să 
utilizeze într-un mod mai intens abordarea 
integrată în actuala perioadă de 
programare, prin intermediul asociaţiilor 
naţionale şi europene;

Or. en

Amendamentul 45
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. invită autorităţile regionale şi locale să 
utilizeze într-un mod mai intens abordarea 

(Nu priveşte versiunea în limba română.)
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integrată în actuala perioadă de 
programare;

Or. pl

Amendamentul 46
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Punctul 2

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

2. invită autorităţile regionale şi locale să 
utilizeze într-un mod mai intens abordarea 
integrată în actuala perioadă de 
programare;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 47
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(3) propune, în cadrul viitoarei politici de 
coeziune, instituirea obligativităţii 
principiului de abordare integrată;

(3) propune, în cadrul viitoarei politici de 
coeziune, instituirea obligativităţii 
principiului de abordare integrată;
consideră că aplicarea acestui principiu 
trebuie să se facă pe o durată bine 
stabilită, asupra căreia statele membre să 
cadă de acord, în urma unor consultări 
separate cu fiecare dintre ele;

Or. el
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Amendamentul 48
Jana Bobošíková

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(3) propune, în cadrul viitoarei politici de 
coeziune, instituirea obligativităţii
principiului de abordare integrată;

(3) propune, în cadrul viitoarei politici de 
coeziune, să se acorde o mai mare
importanţă principiului de abordare 
integrată;

Or. cs

Amendamentul 49
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. propune, în scopul simplificării şi al 
rentabilizării, să se evalueze fezabilitatea 
fuziunii diverselor fonduri europene, în 
special a FEDR, FSE şi a Fondului de 
Coeziune, în cadrul viitoarei politici de 
coeziune pentru perioada 2014-2020;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 50
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(4) propune, în scopul simplificării şi al 
rentabilizării, să se evalueze fezabilitatea 
fuziunii diverselor fonduri europene, în 
special a FEDR, FSE şi a Fondului de 
Coeziune, în cadrul viitoarei politici de 

(4) propune, în scopul simplificării şi al 
rentabilizării, să se evalueze fezabilitatea 
fuziunii diverselor fonduri europene, în 
special a FEDR, FSE şi a Fondului de 
Coeziune, precum şi a proiectelor 

Adlib Express Watermark



AM\736254RO.doc 25/67 PE409.748v01-00

RO

coeziune pentru perioada 2014-2020; finanţate în conformitate cu 
„Regulamentul privind dezvoltarea 
rurală”din cadrul celui de-al doilea pilon 
al PAC, în cadrul viitoarei politici de 
coeziune pentru perioada 2014-2020;

Or. en

Amendamentul 51
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. propune, în scopul simplificării şi al 
rentabilizării, să se evalueze fezabilitatea 
fuziunii diverselor fonduri europene, în 
special a FEDR, FSE şi a Fondului de 
Coeziune, în cadrul viitoarei politici de 
coeziune pentru perioada 2014-2020;

4. propune, în scopul simplificării şi al 
rentabilizării, să se evalueze fezabilitatea 
fuziunii diverselor fonduri europene, în 
special a FEDR, FSE şi a Fondului de 
Coeziune, în legătură cu viitoarea politică
de coeziune pentru perioada 2014-2020;

Or. pl

Amendamentul 52
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. propune, în scopul simplificării şi al 
rentabilizării, să se evalueze fezabilitatea 
fuziunii diverselor fonduri europene, în 
special a FEDR, FSE şi a Fondului de 
Coeziune, în cadrul viitoarei politici de 
coeziune pentru perioada 2014-2020;

4. propune, în scopul simplificării şi al 
rentabilizării, să se evalueze fezabilitatea 
fuziunii diverselor fonduri europene, în 
special a FEDR şi a Fondului de Coeziune, 
în cadrul viitoarei politici de coeziune 
pentru perioada 2014-2020;

Or. de
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Amendamentul 53
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(4) propune, în scopul simplificării şi al 
rentabilizării, să se evalueze fezabilitatea 
fuziunii diverselor fonduri europene, în 
special a FEDR, FSE şi a Fondului de 
Coeziune, în cadrul viitoarei politici de 
coeziune pentru perioada 2014-2020;

(4) propune, în scopul simplificării şi al 
rentabilizării, să se evalueze fezabilitatea 
fuziunii diverselor fonduri europene, în 
special a FEDR, FSE şi a Fondului de 
Coeziune, în cadrul viitoarei politici de 
coeziune pentru perioada de după 2013;

Or. en

Amendamentul 54
Jana Bobošíková,

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(4) propune, în scopul simplificării şi al 
rentabilizării, să se evalueze fezabilitatea 
fuziunii diverselor fonduri europene, în
special a FEDR, FSE şi a Fondului de 
Coeziune, în cadrul viitoarei politici de 
coeziune pentru perioada 2014-2020;

(4) propune, în scopul simplificării şi al 
rentabilizării, ca, în cadrul viitoarei politici 
de coeziune pentru perioada 2014-2020, 
diversele fonduri europene, în special 
FEDR, FSE şi Fondul de Coeziune, să 
fuzioneze;

Or. cs

Amendamentul 55
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. invită Comisia şi statele membre să
realizeze fără întârziere, în colaborare cu 
autorităţile regionale şi locale, un proces 

5. invită Comisia şi statele membre să
adopte fără întârziere, în colaborare cu 
autorităţile regionale şi locale şi luând în 
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de reflecţie asupra simplificării
procedurilor de punere în aplicare a 
politicii de coeziune, în scopul reducerii 
presiunii birocratice exercitate de actorii
vizaţi;

considerare sugestiile şi opiniile  
potenţialilor beneficiari, măsuri de 
simplificare a procedurilor de punere în 
aplicare a politicii de coeziune în scopul 
reducerii presiunii birocratice exercitate 
asupra actorilor vizaţi;

Or. pl

Amendamentul 56
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(5) invită Comisia şi statele membre să 
realizeze fără întârziere, în colaborare cu 
autorităţile regionale şi locale, un proces de 
reflecţie asupra simplificării procedurilor 
de punere în aplicare a politicii de 
coeziune, în scopul reducerii presiunii 
birocratice exercitate asupra actorilor 
vizaţi;

(5) invită Comisia şi statele membre să 
realizeze fără întârziere, în colaborare cu 
autorităţile regionale şi locale, un proces de 
reflecţie asupra simplificării procedurilor 
de punere în aplicare a politicii de 
coeziune, cu condiţia ca Comisia să 
informeze asupra unei perioade bine 
stabilite pentru încheierea negocierilor, în 
scopul reducerii presiunii birocratice 
exercitate asupra actorilor vizaţi;

Or. el

Amendamentul 57
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(5) invită Comisia şi statele membre să 
realizeze fără întârziere, în colaborare cu 
autorităţile regionale şi locale, un proces de 
reflecţie asupra simplificării procedurilor 
de punere în aplicare a politicii de 
coeziune, în scopul reducerii presiunii 
birocratice exercitate asupra actorilor 

(5) invită Comisia şi statele membre să 
realizeze fără întârziere, în colaborare cu 
autorităţile regionale şi locale, un proces de 
reflecţie asupra simplificării procedurilor 
de punere în aplicare a politicii de 
coeziune, în scopul reducerii presiunii 
birocratice exercitate asupra actorilor 
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vizaţi; vizaţi; recomandă o mai mare flexibilitate 
a legislaţiei comunitare în modul în care 
reglementările sunt puse în aplicare la 
nivel local

Or. en

Amendamentul 58
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(5) invită Comisia şi statele membre să 
realizeze fără întârziere, în colaborare cu 
autorităţile regionale şi locale, un proces de 
reflecţie asupra simplificării procedurilor 
de punere în aplicare a politicii de 
coeziune, în scopul reducerii presiunii 
birocratice exercitate asupra actorilor 
vizaţi;

(5) invită Comisia şi statele membre să 
realizeze fără întârziere, în colaborare cu 
autorităţile regionale şi locale, un proces de 
reflecţie asupra simplificării procedurilor 
de punere în aplicare a politicii de 
coeziune, în scopul reducerii presiunii 
birocratice exercitate asupra actorilor 
vizaţi, precum şi necesităţile de formare 
ale acestora; ia act, de asemenea, de 
faptul că procesele pe deplin transparente 
şi stabilirea unor proceduri standard clare 
reprezintă criterii a bunei administrări;

Or. en

Amendamentul 59
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. invită Comisia şi statele membre să 
realizeze fără întârziere, în colaborare cu 
autorităţile regionale şi locale, un proces de
reflecţie asupra simplificării procedurilor 
de punere în aplicare a politicii de 
coeziune, în scopul reducerii presiunii 

5. invită Comisia şi statele membre să 
realizeze fără întârziere, în colaborare cu 
autorităţile regionale şi locale, un proces de 
reflecţie asupra raţionalizării şi
simplificării procedurilor de punere în 
aplicare a politicii de coeziune în scopul 
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birocratice exercitate de actorii vizaţi; reducerii presiunii birocratice exercitate 
asupra actorilor vizaţi;

Or. pl

Amendamentul 60
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(5a) invită Comisia să promoveze 
utilizarea articolului 56 din Regulamentul 
general al FEDR, FSE şi Fondului de 
Coeziune, care permit efectuarea de 
contribuţii în natură la proiectele co-
finanţate de UE,

Or. en

Amendamentul 61
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. invită Comisia Europeană să realizeze 
un bilanţ al punerii în aplicare a 
principiului de parteneriat de către statele 
membre, în cadrul procesului de elaborare 
a CNSR (Cadrul Naţional Strategic de 
Referinţă) şi a programelor operaţionale, 
prin care să identifice factorii determinanţi 
ai succesului sau eşecului guvernanţei;

6. invită Comisia Europeană să realizeze 
un bilanţ al punerii în aplicare a 
principiului de parteneriat de către statele 
membre, în cadrul procesului de elaborare 
a CNSR (Cadrul Naţional Strategic de 
Referinţă) şi a programelor operaţionale, 
prin care să identifice şi să prezinte 
Parlamentului factorii determinanţi ai 
succesului sau eşecului guvernanţei şi să 
verifice în special în ce măsură au fost 
luate în considerare observaţiile şi 
sugestiile partenerilor în etapa de 
elaborare a programelor operaţionale;
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Or. de

Amendamentul 62
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(6) invită Comisia Europeană să realizeze 
un bilanţ al punerii în aplicare a 
principiului de parteneriat de către statele 
membre, în cadrul procesului de elaborare 
a CNSR (Cadrul Naţional Strategic de 
Referinţă) şi a programelor operaţionale, 
prin care să identifice factorii determinanţi 
ai succesului sau eşecului guvernanţei;

(6) invită Comisia Europeană să realizeze 
un bilanţ al punerii în aplicare a 
principiului de parteneriat de către statele 
membre, în cadrul procesului de elaborare 
a CNSR (Cadrul Naţional Strategic de 
Referinţă) şi a programelor operaţionale, 
prin care să identifice factorii determinanţi 
ai succesului sau eşecului guvernanţei; ia 
act de faptul că, prin implicarea 
partenerilor, se contribuie la dezvoltarea 
capacităţii instituţionale la nivel de sector 
şi de teritoriu şi se creează, de asemenea, 
ocazii pentru intensificarea inovaţiei şi 
învăţării în cadrul diferitelor organizaţii;

Or. en

Amendamentul 63
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(7) invită Comisia Europeană să elaboreze 
un ghid care să faciliteze concretizarea 
unor parteneriate efective, respectând 
totodată cadrul instituţional propriu 
fiecărui stat membru;

(7) invită Comisia Europeană să elaboreze 
un ghid care să faciliteze concretizarea 
unor parteneriate efective şi să asigure o 
implicare mai puternică a persoanelor şi 
organizaţiilor la nivel local în democraţia 
locală, într-un parteneriat pe mai multe 
niveluri,  respectând totodată cadrul 
instituţional propriu fiecărui stat membru;
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Or. en

Amendamentul 64
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. invită Comisia Europeană să elaboreze 
un ghid care să faciliteze concretizarea 
unor parteneriate efective, respectând 
totodată cadrul instituţional propriu 
fiecărui stat membru;

7. invită Comisia Europeană să elaboreze 
un ghid, inclusiv o listă cu instrumente, 
mijloace şi bune practici, care să faciliteze 
concretizarea unor parteneriate efective, 
respectând totodată cadrul instituţional 
propriu fiecărui stat membru;

Or. pl

Amendamentul 65
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(7) invită Comisia Europeană să elaboreze 
un ghid care să faciliteze concretizarea 
unor parteneriate efective, respectând 
totodată cadrul instituţional propriu 
fiecărui stat membru;

(7) invită Comisia Europeană să elaboreze 
un ghid care să includă definiţii clare şi 
criterii de evaluare şi care să faciliteze 
concretizarea unor parteneriate efective, 
respectând totodată cadrul instituţional 
propriu fiecărui stat membru;

Or. fr

Amendamentul 66
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 7
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. invită Comisia Europeană să elaboreze 
un ghid care să faciliteze concretizarea 
unor parteneriate efective, respectând 
totodată cadrul instituţional propriu 
fiecărui stat membru;

7. invită Comisia Europeană să elaboreze 
un ghid privind concretizarea unor 
parteneriate efective, în conformitate cu 
articolul 11 din regulamentul privind 
fondurile structurale, respectând totodată 
cadrul instituţional propriu fiecărui stat 
membru;

Or. de

Amendamentul 67
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. invită Comisia şi Consiliul să solicite 
ca cel puţin 2% din resursele FSE sau din 
cele ale asistenţei tehnice din cadrul 
tuturor fondurilor să fie în mod 
obligatoriu folosite pentru aplicarea 
principiului parteneriatului;

Or. pl

Amendamentul 68
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(7a) consideră că procesele decizionale şi 
structurile administrative mai complexe 
pot exercita o presiune excesivă asupra 
partenerilor sociali şi a ONG-urilor 
competente;

Or. en
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Amendamentul 69
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(7a) reaminteşte că parteneriatul poate 
contribui la eficacitatea, eficienţa, 
legitimitatea şi transparenţa funcţionării 
fondurilor structurale, la angajamentul 
pentru, precum şi la asumarea 
rezultatelor programelor

Or. en

Amendamentul 70
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. constată că procesul de parteneriat nu 
poate funcţiona decât cu participarea unor 
parteneri care dispun de competenţele şi 
resursele necesare; solicită autorităţilor 
care asigură gestionarea să contribuie la 
consolidarea acestor capacităţi;

8. constată că procesul de parteneriat nu 
poate funcţiona decât cu participarea unor 
parteneri care dispun de competenţele şi 
resursele necesare; solicită autorităţilor 
care asigură gestionarea să contribuie la 
consolidarea acestor capacităţi, 
transmiţând partenerilor menţionaţi la 
articolul 11 din regulamentul privind 
fondurile structurale, în timp util, aceleaşi 
informaţii pe care le au la dispoziţie 
autorităţile şi punându-le la dispoziţie o 
parte stabilită exact din asistenţa tehnică 
pentru formare, dezvoltarea capacităţilor 
şi profesionalizarea activităţii lor din 
cadrul parteneriatului;   

Or. de
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Amendamentul 71
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. constată că procesul de parteneriat nu 
poate funcţiona decât cu participarea unor 
parteneri care dispun de competenţele şi 
resursele necesare; solicită autorităţilor 
care asigură gestionarea să contribuie la
consolidarea acestor capacităţi;

8. constată că procesul de parteneriat nu 
poate funcţiona decât cu participarea unor 
parteneri care dispun de competenţele şi 
resursele necesare; solicită autorităţilor 
care asigură gestionarea să pună la 
dispoziţie, atât la nivel naţional, cât şi la 
nivel regional şi local, resursele 
financiare şi organizatorice adecvate 
pentru consolidarea acestor capacităţi;

Or. pl

Amendamentul 72
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(8) constată că procesul de parteneriat nu 
poate funcţiona decât cu participarea unor 
parteneri care dispun de competenţele şi 
resursele necesare; solicită autorităţilor 
care asigură gestionarea să contribuie la 
consolidarea acestor capacităţi;

(8) constată că procesul de parteneriat nu 
poate funcţiona decât cu participarea unor 
parteneri care dispun de competenţele şi 
resursele necesare; solicită autorităţilor 
care asigură gestionarea să contribuie la 
consolidarea acestor capacităţi, care pot 
spori eficacitatea programului printr-o 
selectare mai eficientă a proiectelor;

Or. en

Amendamentul 73
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 8
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(8) constată că procesul de parteneriat nu 
poate funcţiona decât cu participarea unor 
parteneri care dispun de competenţele şi 
resursele necesare; solicită autorităţilor 
care asigură gestionarea să contribuie la 
consolidarea acestor capacităţi;

(8) constată că procesul de parteneriat nu 
poate funcţiona decât cu participarea unor 
parteneri care dispun de competenţele şi 
resursele necesare; solicită autorităţilor 
care asigură gestionarea să contribuie la 
consolidarea acestor capacităţi; în special 
consolidarea capitalului social;

Or. en

Amendamentul 74
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. constată că procesul de parteneriat nu 
poate funcţiona decât cu participarea unor 
parteneri care dispun de competenţele şi 
resursele necesare; solicită autorităţilor
care asigură gestionarea să contribuie la 
consolidarea acestor capacităţi;

8. constată că procesul de parteneriat nu 
poate funcţiona decât cu participarea unor 
parteneri care dispun de competenţele şi 
resursele necesare; solicită instituţiilor care 
asigură gestionarea să contribuie la 
consolidarea acestor capacităţi;

Or. pl

Amendamentul 75
Marian Harkin

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(8a) ia act de rolul important pe care 
voluntariatul îl joacă în cadrul procesului 
de parteneriat şi invită Comisia şi statele 
membre să susţină şi să faciliteze 
importanta activitate a voluntarilor, prin 
care aceştia contribuie la acest proces;
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Or. en

Amendamentul 76
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluţie
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(8a) subliniază faptul că procesul de 
parteneriat poate fi eficace doar în cazul 
în care este atât deschis şi inclusiv, cât şi 
reprezentativ; sugerează, în acest sens, ca 
ghidul menţionat la considerentul 7 să 
abordeze în mod special problema 
selectării partenerului; 

Or. en

Amendamentul 77
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor cu privire 
la programare şi constată că participarea 
opiniei publice la faza pregătitoare a 
programelor operaţionale pentru perioada 
2007-2013 nu a fost concludentă; invită, 
prin urmare, Comisia să definească 
bunele practici pentru a asigura o mai 
mare participare a cetăţenilor cu ocazia
viitoarei perioade de programare;

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 78
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor cu privire 
la programare şi constată că participarea 
opiniei publice la faza pregătitoare a 
programelor operaţionale pentru perioada 
2007-2013 nu a fost concludentă; invită, 
prin urmare, Comisia să definească bunele 
practici pentru a asigura o mai mare 
participare a cetăţenilor cu ocazia viitoarei 
perioade de programare;

9. reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor cu privire 
la programare şi constată că participarea 
opiniei publice la faza pregătitoare a 
programelor operaţionale pentru perioada 
2007-2013 nu a fost concludentă; constată 
că, în parte,  aceasta s-a întâmplat doar 
formal, fără să existe o gestionare 
profesionistă şi fără ca autorităţile să  
depună eforturi serioase de a prelua 
sugestiile participanţilor; invită, prin 
urmare, Comisia să definească bunele 
practici pentru a asigura o mai mare 
participare a cetăţenilor cu ocazia viitoarei 
perioade de programare;

Or. de

Amendamentul 79
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(9) reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor cu privire 
la programare şi constată că participarea 
opiniei publice la faza pregătitoare a 
programelor operaţionale pentru perioada 
2007-2013 nu a fost concludentă; invită, 
prin urmare, Comisia să definească bunele 
practici pentru a asigura o mai mare 
participare a cetăţenilor cu ocazia viitoarei 
perioade de programare;

(9) reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor cu privire 
la programare şi subliniază faptul că 
participarea autorităţilor regionale şi 
locale şi a societăţii civile contribuie la 
legitimitatea procesului decizional prin 
contrabalansarea oricărei influenţe 
politice specifice; constată că participarea 
opiniei publice la faza pregătitoare a 
programelor operaţionale pentru perioada 
2007-2013 nu a fost concludentă; invită, 
prin urmare, Comisia să definească bunele 
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practici pentru a asigura o mai mare 
participare a cetăţenilor cu ocazia viitoarei 
perioade de programare;

Or. en

Amendamentul 80
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor cu privire 
la programare şi constată că participarea 
opiniei publice la faza pregătitoare a 
programelor operaţionale pentru perioada 
2007-2013 nu a fost concludentă; invită, 
prin urmare, Comisia să definească bunele 
practici pentru a asigura o mai mare 
participare a cetăţenilor cu ocazia viitoarei 
perioade de programare;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 81
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor cu privire 
la programare şi constată că participarea 
opiniei publice la faza pregătitoare a 
programelor operaţionale pentru perioada 
2007-2013 nu a fost concludentă; invită, 
prin urmare, Comisia să definească bunele
practici pentru a asigura o mai mare 
participare a cetăţenilor cu ocazia viitoarei 

9. reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor şi a 
organizaţiilor neguvernamentale cu 
privire la programare şi constată că 
participarea opiniei publice la faza 
pregătitoare a programelor operaţionale
pentru perioada 2007-2013 nu a fost 
concludentă; invită, prin urmare, Comisia 
să creeze posibilităţi de folosire a bunelor
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perioade de programare; practici pentru a asigura o mai mare 
participare a cetăţenilor cu ocazia viitoarei 
perioade de programare;

Or. pl

Amendamentul 82
Maria Petre

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(9) reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor cu privire 
la programare şi constată că participarea 
opiniei publice la faza pregătitoare a 
programelor operaţionale pentru perioada 
2007-2013 nu a fost concludentă; invită, 
prin urmare, Comisia să definească bunele 
practici pentru a asigura o mai mare 
participare a cetăţenilor cu ocazia viitoarei 
perioade de programare;

(9) reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor cu privire 
la programare şi constată că participarea 
opiniei publice la faza pregătitoare a 
programelor operaţionale pentru perioada 
2007-2013 nu a fost concludentă; invită, 
prin urmare, Comisia să definească bunele 
practici pentru a asigura atât o mai mare 
participare a cetăţenilor la consultări cât şi 
o mai bună reflectare a propunerilor 
acestora în stabilirea priorităţilor pentru
viitoarea perioadă de programare;

Or. ro

Amendamentul 83
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(9) reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor cu privire 
la programare şi constată că participarea 
opiniei publice la faza pregătitoare a 
programelor operaţionale pentru perioada 
2007-2013 nu a fost concludentă; invită, 
prin urmare, Comisia să definească bunele 

(9) reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor şi a 
organizaţiilor ce reprezintă societatea 
civilă, cu privire la programare şi constată 
că participarea opiniei publice la faza 
pregătitoare a programelor operaţionale 
pentru perioada 2007-2013 nu a fost 
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practici pentru a asigura o mai mare 
participare a cetăţenilor cu ocazia viitoarei 
perioade de programare;

concludentă; invită, prin urmare, Comisia 
să definească bunele practici pentru a 
asigura o mai mare participare a cetăţenilor 
cu ocazia viitoarei perioade de programare;

Or. fr

Amendamentul 84
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(9) reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor cu privire 
la programare şi constată că participarea 
opiniei publice la faza pregătitoare a 
programelor operaţionale pentru perioada 
2007-2013 nu a fost concludentă; invită, 
prin urmare, Comisia să definească bunele 
practici pentru a asigura o mai mare 
participare a cetăţenilor cu ocazia viitoarei 
perioade de programare;

(9) reaminteşte obligaţia de a se organiza o 
consultare publică a cetăţenilor cu privire 
la programare şi constată că participarea 
opiniei publice la faza pregătitoare a 
programelor operaţionale pentru perioada 
2007-2013 nu a fost atât de concludentă pe 
cât se spera; invită, prin urmare, Comisia 
să definească bunele practici pentru a 
asigura o mai mare participare a cetăţenilor 
cu ocazia viitoarei perioade de programare;

Or. el

Amendamentul 85
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9a. invită instituţiile care gestionează 
programele să informeze partenerii cu 
privire la forma şi nivelul la care vor fi 
luate în considerare sugestiile acestora în 
cadrul fiecărei etape de programare a 
fondurilor structurale; 

Or. pl
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Amendamentul 86
Jana Bobošíková

Propunere de rezoluţie
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(9a) invită statele membre să consulte în 
mod regulat opinia publică în privinţa 
elaborării politicii de coeziune pentru 
perioada 2014-2020;

Or. cs

Amendamentul 87
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. solicită statelor membre şi autorităţilor 
de gestionare să realizeze o mai mare 
implicare a partenerilor în toate etapele 
programării fondurilor structurale, inclusiv 
evaluarea, precum şi cu ocazia 
reuniunilor comitetelor de monitorizare a 
programelor operaţionale;

10. solicită statelor membre şi autorităţilor 
de gestionare să realizeze o mai mare 
implicare a partenerilor în toate etapele 
programării fondurilor structurale,
începând cu formularea strategiei de 
dezvoltare pentru o anumită zonă, 
continuând cu elaborarea programelor 
operaţionale şi participarea la reuniunile
comitetelor de monitorizare şi până la 
evaluarea punerii în aplicare a 
programelor operaţionale pentru a 
exploata mai bine potenţialul şi 
experienţele, precum şi cunoştinţele de la 
nivel local;  

Or. pl
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Amendamentul 88
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Acest amendament se referă doar la versiunea în limba bulgară.

Or. bg

Amendamentul 89
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(10) solicită statelor membre şi autorităţilor 
de gestionare să realizeze o mai mare 
implicare a partenerilor în toate etapele 
programării fondurilor structurale, inclusiv 
evaluarea, precum şi cu ocazia reuniunilor 
comitetelor de monitorizare a programelor 
operaţionale;

(10) solicită statelor membre şi autorităţilor 
de gestionare să realizeze o mai mare 
implicare a partenerilor în toate etapele 
programării fondurilor structurale, inclusiv 
evaluarea, precum şi cu ocazia reuniunilor 
comitetelor de monitorizare a programelor 
operaţionale; reaminteşte impactul pozitiv 
pe care parteneriatul l-a avut asupra 
îmbunătăţirii procedurilor de planificare 
şi punere în aplicare a administraţiilor 
publice răspunzătoare de fondurile 
structurale, având în vedere că acesta a 
creat un nou cadru instituţional bazat pe 
numeroase reţele sau relaţii de cooperare 
cu diferiţi parteneri sociali şi economici; 
constată că, prin implicarea unui grup 
extins de participanţi, există o gamă mai 
largă de cunoştinţe disponibile ce pot fi 
utilizate în timpul ciclului de programare 
al programelor de fonduri structurale, 
ceea ce poate contribui la o eficienţă 
sporită în dezvoltarea, monitorizarea şi 
evaluarea programelor;

Or. en
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Amendamentul 90
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. solicită statelor membre şi autorităţilor
de gestionare să realizeze o mai mare 
implicare a partenerilor în toate etapele 
programării fondurilor structurale, inclusiv 
evaluarea, precum şi cu ocazia reuniunilor 
comitetelor de monitorizare a programelor 
operaţionale;

10. solicită statelor membre şi instituţiilor
de gestionare să realizeze o mai mare 
implicare a partenerilor în toate etapele 
programării fondurilor structurale, inclusiv
evaluarea, precum şi cu ocazia reuniunilor 
comitetelor de monitorizare a programelor 
operaţionale;

Or. pl

Amendamentul 91
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(10) solicită statelor membre şi autorităţilor 
de gestionare să realizeze o mai mare 
implicare a partenerilor în toate etapele 
programării fondurilor structurale, inclusiv 
evaluarea, precum şi cu ocazia reuniunilor 
comitetelor de monitorizare a programelor 
operaţionale;

(10) solicită statelor membre şi autorităţilor 
de gestionare să realizeze, în timp util, o 
mai mare implicare a partenerilor în toate 
etapele programării fondurilor structurale, 
inclusiv evaluarea, precum şi cu ocazia 
reuniunilor comitetelor de monitorizare a 
programelor operaţionale, pe durata 
elaborării documentelor de licitaţie şi a 
selectării şi evaluării proiectelor;

Or. en

Amendamentul 92
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 10
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. solicită statelor membre şi autorităţilor 
de gestionare să realizeze o mai mare 
implicare a partenerilor în toate etapele 
programării fondurilor structurale, inclusiv 
evaluarea, precum şi cu ocazia reuniunilor 
comitetelor de monitorizare a programelor 
operaţionale;

10. solicită statelor membre şi autorităţilor 
de gestionare să realizeze o mai mare 
implicare a partenerilor şi mai din timp în 
toate etapele programării şi punerii în 
aplicare a fondurilor structurale, inclusiv 
evaluarea, precum şi cu ocazia reuniunilor 
comitetelor de monitorizare a programelor 
operaţionale;

Or. de

Amendamentul 93
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Titlu după punctul 10 (nou) şi punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Instrumentele unui parteneriat de succes
10a. invită toate autorităţile din statele 
membre care gestionează punerea în 
aplicare a programelor fondurilor 
structurale să realizeze parteneriatul 
menţionat la articolul 11 din 
regulamentul privind fondurile 
structurale, respectând cel puţin 
următoarele reguli:
- toţi partenerii sunt selectaţi conform 
unei proceduri transparente;
- în punerea în aplicare a tuturor 
programelor fondurilor structurale sunt 
implicaţi cel puţin partenerii a căror 
participare este prevăzută la articolul 11 
din regulamentul privind fondurile 
structurale;
- toţi partenerii au, în cadrul comitetului 
de monitorizare, acelaşi statut şi drept de 
vot;  
- toţi partenerii primesc toate documentele 
relevante înainte de reuniunea 
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comitetului de monitorizare;
- autorităţile stabilesc împreună cu 
partenerii un mecanism transparent 
privind trimiterea unui feed-back la 
observaţiile şi sugestiile partenerilor;   
- toţi partenerii iau parte la stabilirea 
criteriilor conform cărora sunt selectate 
proiectele în cadrul acţiunilor prevăzute 
în programele operaţionale;  
- toţi partenerii primesc procesele verbale 
complete ale reuniunilor comitetului de 
monitorizare;  
- toţi partenerii beneficiază de o 
rambursare a cheltuielilor de călătorie 
suportate pentru participarea la 
reuniunile comitetului de monitorizare;

Or. de

Amendamentul 94
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(10a) constată că noile state membre nu 
respectă pe deplin principiul 
parteneriatului şi, prin urmare, 
introducerea sa ar putea fi consolidată, în 
mod treptat, ca urmare a presiunilor atât 
supranaţionale cât şi subnaţionale.

Or. en

Amendamentul 95
Grażyna Staniszewska

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

10a. încurajează statele membre să 
asigure, prin realizarea de parteneriate 
public-private, o mai bună cooperare între 
sectorul public şi cel privat în ceea ce 
priveşte punerea în aplicare a fondurilor 
structurale şi să crească astfel eficienţa şi 
eficacitatea programelor operaţionale;   

Or. pl

Amendamentul 96
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(10a) Subliniază faptul că implicarea 
partenerilor în perioada de programare 
este o condiţie cheie pentru succesul 
punerii în aplicare a programelor, 
incluzând înfiinţarea de parteneriate 
public-privat.

Or. bg

Amendamentul 97
Elspeth Attwooll

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(10a) solicită ca în următoarele 
regulamente privind fondurile structurale 
să fie incluse prevederi speciale pentru ca 
aplicarea principiului parteneriatului să 
devină obligatorie din punct de vedere 
juridic, inclusiv, după cum este cazul, 
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criterii ce pot fi uşor verificate;

Or. en

Amendamentul 98
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. sugerează includerea dimensiunii 
guvernanţei în cadrul rubricii 4.1 a 
primului program de acţiune din cadrul 
punerii în aplicare a Agendei teritoriale, 
prin care se solicită ORATE (Observatorul 
în reţea al amenajării teritoriului 
european) să elaboreze noi indicatori 
privind coeziunea teritorială;

12. sugerează includerea dimensiunii 
guvernanţei în cadrul rubricii 4.1 a 
primului program de acţiune din cadrul 
punerii în aplicare a Agendei teritoriale, 
prin care se solicită Rețelei europene de 
observare a dezvoltării şi coeziunii 
teritoriale (ESPON) să elaboreze noi 
indicatori privind coeziunea teritorială;

Or. pl

Amendamentul 99
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluţie
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(12a) consideră că succesul unei 
administrări la mai multe niveluri trebuie 
să se caracterizeze printr-o abordare 
„ascendentă” şi invită, prin urmare, 
statele membre (sau regiunile) să 
elaboreze şi să pună în aplicare strategii 
destinate acestora din urmă (sau 
municipalităţilor) şi să elaboreze planuri 
pentru intervenţiile prin fondurile 
structurale;

Or. en
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Amendamentul 100
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să 
descentralizeze punerea în aplicare a 
politicii de coeziune pentru a permite o 
bună funcţionare a sistemului de 
guvernanţă la mai multe niveluri, cu 
respectarea principiului subsidiarităţii, şi le 
invită să ia măsurile necesare în materie de 
descentralizare;

13. încurajează statele membre să 
descentralizeze punerea în aplicare a 
politicii de coeziune prin folosirea cât mai 
amplă a posibilităţilor oferite de subvenţia 
globală pentru a permite o bună 
funcţionare a sistemului de guvernanţă la 
mai multe niveluri, cu respectarea 
principiului subsidiarităţii, şi le invită să ia 
măsurile necesare în materie de 
descentralizare;

Or. de

Amendamentul 101
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să 
descentralizeze punerea în aplicare a 
politicii de coeziune pentru a permite o 
bună funcţionare a sistemului de 
guvernanţă la mai multe niveluri, cu 
respectarea principiului subsidiarităţii, şi le 
invită să ia măsurile necesare în materie de 
descentralizare;

13. încurajează statele membre să 
descentralizeze punerea în aplicare a 
politicii de coeziune pentru a permite o 
bună funcţionare a sistemului de 
guvernanţă la mai multe niveluri, având în 
vedere principiul parteneriatului şi cu 
respectarea principiului subsidiarităţii, şi le 
invită să ia măsurile necesare în materie de 
descentralizare;

Or. pl
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Amendamentul 102
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. încurajează statele membre să 
descentralizeze punerea în aplicare a 
politicii de coeziune pentru a permite o 
bună funcţionare a sistemului de 
guvernanţă la mai multe niveluri, cu 
respectarea principiului subsidiarităţii, şi le 
invită să ia măsurile necesare în materie de 
descentralizare;

13. încurajează statele membre să 
descentralizeze realizarea şi punerea în 
aplicare a politicii de coeziune pentru a 
permite o bună funcţionare a sistemului de 
guvernanţă la mai multe niveluri, cu 
respectarea principiului subsidiarităţii, şi le 
invită să ia măsurile necesare în materie de 
descentralizare;

Or. pl

Amendamentul 103
Maria Petre

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(13) încurajează statele membre să 
descentralizeze punerea în aplicare a 
politicii de coeziune pentru a permite o 
bună funcţionare a sistemului de 
guvernanţă la mai multe niveluri, cu 
respectarea principiului subsidiarităţii, şi le 
invită să ia măsurile necesare în materie de 
descentralizare;

(13) încurajează statele membre să 
descentralizeze punerea în aplicare a 
politicii de coeziune pentru a permite o 
bună funcţionare a sistemului de 
guvernanţă la mai multe niveluri, cu 
respectarea principiului subsidiarităţii, şi le 
invită să ia măsurile legislative şi bugetare
necesare în materie de descentralizare;

Or. ro

Amendamentul 104
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(13a) evidenţiază faptul că, la nivel 
regional şi local, capacitatea 
administrativă, precum şi stabilitatea şi 
continuitatea acesteia, constituie o 
condiţie prealabilă pentru absorbţia 
eficientă a fondurilor şi pentru a garanta 
un impact maxim al acestora; invită 
statele membre să asigure existenţa unor 
structuri administrative şi a unor resurse 
umane adecvate în scopul recrutării, 
remunerării, formării, resurselor, 
procedurilor, transparenţei şi 
accesibilităţii;

Or. en

Amendamentul 105
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluţie
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(13a) invită autorităţile competente să 
depună toate eforturile în scopul 
implicării, cât mai devreme posibil, a 
societăţii civile în procesul de planificare 
al politicilor şi încurajează autorităţile 
naţionale şi europene să organizeze mai 
multe campanii de informare a 
autorităţilor regionale şi locale, precum şi 
a cetăţenilor, cu privire la rolul si 
impactul acestora asupra procesului 
decizional european;

Or. en
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Amendamentul 106
Jana Bobošíková

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(14) încurajează statele membre să delege 
gestionarea fondurilor structurale către 
autorităţile regionale şi locale pentru a le 
implica într-o mai mare măsură în procesul 
de elaborare şi punere în aplicare a 
programelor operaţionale sau, cel puţin, să 
le acorde subvenţii globale care să le 
permită să se înscrie pe deplin în 
mecanismul de guvernanţă la mai multe 
niveluri;

(14) îndeamnă statele membre să delege 
gestionarea fondurilor structurale către 
autorităţile regionale şi locale pentru a le 
implica într-o mai mare măsură în procesul 
de elaborare şi punere în aplicare a 
programelor operaţionale;

Or. cs

Amendamentul 107
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(14) încurajează statele membre să delege 
gestionarea fondurilor structurale către 
autorităţile regionale şi locale pentru a le 
implica într-o mai mare măsură în procesul 
de elaborare şi punere în aplicare a 
programelor operaţionale sau, cel puţin, să 
le acorde subvenţii globale care să le 
permită să se înscrie pe deplin în 
mecanismul de guvernanţă la mai multe 
niveluri;

(14) încurajează statele membre să delege 
gestionarea fondurilor structurale către 
autorităţile regionale şi locale, pe baza 
unor  termeni şi criterii asupra cărora s-a 
căzut de acord în prealabil şi pe care 
autorităţile respective trebuie să le 
respecte, pentru a le implica într-o mai 
mare măsură în procesul de elaborare şi 
punere în aplicare a programelor 
operaţionale sau, cel puţin, să le acorde 
subvenţii globale care să le permită să se 
înscrie pe deplin în mecanismul de 
guvernanţă la mai multe niveluri;

Or. el
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Amendamentul 108
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(14) încurajează statele membre să delege 
gestionarea fondurilor structurale către 
autorităţile regionale şi locale pentru a le 
implica într-o mai mare măsură în procesul 
de elaborare şi punere în aplicare a 
programelor operaţionale sau, cel puţin, să 
le acorde subvenţii globale care să le 
permită să se înscrie pe deplin în 
mecanismul de guvernanţă la mai multe 
niveluri;

(14) îndeamnă statele membre să delege 
gestionarea fondurilor structurale către 
autorităţile regionale şi locale pentru a le 
implica într-o mai mare măsură, şi în
cadrul unor structuri formale de 
coordonare, în procesul de elaborare şi 
punere în aplicare a programelor 
operaţionale sau, cel puţin, să le acorde 
subvenţii globale care să le permită să se 
înscrie pe deplin în mecanismul de 
guvernanţă la mai multe niveluri;

Or. en

Amendamentul 109
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. încurajează statele membre să delege 
gestionarea fondurilor structurale către 
autorităţile regionale şi locale pentru a le 
implica într-o mai mare măsură în procesul 
de elaborare şi punere în aplicare a 
programelor operaţionale sau, cel puţin, să 
le acorde subvenţii globale care să le 
permită să se înscrie pe deplin în 
mecanismul de guvernanţă la mai multe 
niveluri;

14. încurajează statele membre să delege, 
în cadrul acordării subvenţiei globale,
gestionarea fondurilor structurale către 
autorităţile regionale şi locale pentru a le 
implica într-o mai mare măsură în procesul 
de elaborare şi punere în aplicare a 
programelor operaţionale sau, cel puţin, să 
le acorde subvenţii globale care să le 
permită să se înscrie pe deplin în 
mecanismul de guvernanţă la mai multe 
niveluri;

Or. de
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Amendamentul 110
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. subliniază că împărţirea sarcinilor 
între actorii implicaţi în punerea în 
aplicare a politicii de coeziune trebuie să 
fie definită mai bine pentru a se evita 
suprapunerile şi, de asemenea, pentru a 
se îmbunătăţi punerea în aplicare a 
politicii de coeziune şi a se spori 
eficacitatea acesteia;   

Or. pl

Amendamentul 111
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(14a) Invită Comisia, Consiliul, statele 
membre şi autorităţile regionale şi locale 
să depună eforturi intense pentru 
îmbunătăţirea coordonării între diversele 
niveluri de management şi punerea în 
aplicare a ciclului de programe cu privire 
la absorbţia ajutoarelor UE, precum şi cu 
privire la coordonarea politicilor care fac 
parte din acţiunea structurală.

Or. bg
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Amendamentul 112
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. solicită statelor membre care nu şi-au 
adaptat încă legislaţia naţională astfel încât 
să permită punerea în aplicare a Grupului 
european de cooperare teritorială (GECT) 
să ia această măsură în cel mai scurt 
termen;

15. solicită statelor membre care nu şi-au 
adaptat încă legislaţia naţională astfel încât 
să permită punerea în aplicare a Grupului 
european de cooperare teritorială (GECT) 
să ia această măsură în cel mai scurt 
termen; invită statele membre să se 
asigure că autoritatea administrativă 
comună pentru GECT este o autoritate 
descentralizată, care are totodată şi rolul 
de organism consultativ local pentru cei 
care gestionează proiecte;  

Or. de

Amendamentul 113
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. solicită Comisiei Europene, fără a 
intenţiona să pună sub semnul întrebării 
pertinenţa nivelului NUTS II 
(Nomenclatorul unităţilor teritoriale de 
statistică), să identifice perimetrele cele 
mai adecvate pentru a pune în aplicare 
veritabile politici integrate de dezvoltare 
teritoriilor locuite, precum şi a zonelor de 
realizare a unor proiecte de dezvoltare 
teritorială, în special:

eliminat

– la scara zonelor de concentrare a 
populaţiei şi a forţei de muncă, respectiv 
oraşele şi zonele rurale înconjurătoare,
– la scara teritoriilor în care se justifică 
abordări tematice specifice, precum 
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masivii muntoşi, bazinele hidrografice şi 
zonele litorale;

Or. de

Amendamentul 114
Elspeth Attwooll

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(16) solicită Comisiei Europene, fără a 
intenţiona să pună sub semnul întrebării 
pertinenţa nivelului NUTS II
(Nomenclatorul unităţilor teritoriale de 
statistică), să identifice perimetrele cele 
mai adecvate pentru a pune în aplicare 
veritabile politici integrate de dezvoltare 
teritoriilor locuite, precum şi a zonelor de 
realizare a unor proiecte de dezvoltare 
teritorială, în special:

(16) solicită Comisiei Europene,
concomitent cu solicitarea adresată 
acesteia de a examina care din nivelurile
NUTS II (Nomenclatorul unităţilor 
teritoriale de statistică) este cel mai 
pertinent, să identifice perimetrele cele 
mai adecvate pentru a pune în aplicare 
veritabile politici integrate de dezvoltare 
teritoriilor locuite, precum şi a zonelor de 
realizare a unor proiecte de dezvoltare 
teritorială, în special:

- la scara zonelor de concentrare a 
populaţiei şi a forţei de muncă, respectiv 
oraşele şi zonele rurale înconjurătoare,

- la scara zonelor de concentrare a 
populaţiei şi a forţei de muncă, respectiv 
oraşele şi zonele rurale înconjurătoare,

- la scara teritoriilor în care se 
justifică abordări tematice specifice, 
precum masivii muntoşi, bazinele 
hidrografice şi zonele litorale;

- la scara teritoriilor în care se 
justifică abordări tematice specifice, 
precum masivii muntoşi, bazinele 
hidrografice şi zonele litorale;

- la nivelul autorităţilor locale, să 
elaboreze abordări bazate pe 
amplasament;

Or. en

Amendamentul 115
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 16
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. solicită Comisiei Europene, fără a 
intenţiona să pună sub semnul întrebării 
pertinenţa nivelului NUTS II
(Nomenclatorul unităţilor teritoriale de 
statistică), să identifice perimetrele cele 
mai adecvate pentru a pune în aplicare
veritabile politici integrate de dezvoltare
teritoriilor locuite, precum şi a zonelor de 
realizare a unor proiecte de dezvoltare 
teritorială, în special:

16. solicită Comisiei Europene, fără a 
intenţiona să pună sub semnul întrebării 
pertinenţa nivelului NUTS II, să identifice
zona în care, pe baza experienţelor 
acumulate, ar putea să se pună cel mai 
bine în aplicare, din punct de vedere 
teritorial, o politică integrată de
dezvoltare a spaţiilor locuite, precum şi
zone care ar putea constitui baza pentru 
proiecte viitoare;  

Or. pl

Amendamentul 116
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. solicită Comisiei Europene, fără a 
intenţiona să pună sub semnul întrebării 
pertinenţa nivelului NUTS II
(Nomenclatorul unităţilor teritoriale de 
statistică), să identifice perimetrele cele 
mai adecvate pentru a pune în aplicare 
veritabile politici integrate de dezvoltare 
teritoriilor locuite, precum şi a zonelor de 
realizare a unor proiecte de dezvoltare 
teritorială, în special:

16. solicită Comisiei Europene, fără a 
intenţiona să pună sub semnul întrebării 
pertinenţa nivelului NUTS II
(Nomenclatorul unităţilor teritoriale de 
statistică), să identifice perimetrele cele 
mai adecvate pentru a pune în aplicare 
veritabile politici integrate de dezvoltare 
teritoriilor locuite, precum şi a zonelor de 
realizare a unor proiecte de dezvoltare 
teritorială, în special:

– la scara zonelor de concentrare a 
populaţiei şi a forţei de muncă, respectiv 
oraşele şi zonele rurale înconjurătoare,

– la scara zonelor de concentrare a 
populaţiei şi a forţei de muncă, respectiv 
oraşele şi zonele rurale înconjurătoare,

– la scara teritoriilor în care se justifică 
abordări tematice specifice, precum masivii 
muntoşi, bazinele hidrografice şi zonele 
litorale;

– la scara teritoriilor în care se justifică 
abordări tematice specifice, precum masivii 
muntoşi, zonele împădurite întinse, 
parcurile naţionale, bazinele hidrografice 
şi zonele litorale sau zonele în care a fost 
afectat mediul înconjurător;

Or. pl
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Amendamentul 117
Maria Petre

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(16) solicită Comisiei Europene, fără a 
intenţiona să pună sub semnul întrebării 
pertinenţa nivelului NUTS II 
(Nomenclatorul unităţilor teritoriale de 
statistică), să identifice perimetrele cele 
mai adecvate pentru a pune în aplicare 
veritabile politici integrate de dezvoltare 
teritoriilor locuite, precum şi a zonelor de 
realizare a unor proiecte de dezvoltare 
teritorială, în special:

(16) solicită Comisiei Europene, fără a 
intenţiona să pună sub semnul întrebării 
pertinenţa nivelului NUTS II 
(Nomenclatorul unităţilor teritoriale de 
statistică), să identifice perimetrele cele 
mai adecvate pentru a pune în aplicare 
veritabile politici integrate de dezvoltare 
teritoriilor locuite, precum şi a zonelor de 
realizare a unor proiecte de dezvoltare 
teritorială, în special:

- la scara zonelor de concentrare a 
populaţiei şi a forţei de muncă, respectiv 
oraşele şi zonele rurale înconjurătoare,

- la scara zonelor de concentrare a 
populaţiei şi a forţei de muncă, respectiv 
oraşele, zonele periurbane şi zonele rurale 
adiacente acestora,

- la scara teritoriilor în care se justifică 
abordări tematice specifice, precum masivii 
muntoşi, bazinele hidrografice şi zonele 
litorale;

- la scara teritoriilor în care se justifică 
abordări tematice specifice, precum masivii 
muntoşi, bazinele hidrografice şi zonele 
litorale;

Or. ro

Amendamentul 118
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(16) solicită Comisiei Europene, fără a 
intenţiona să pună sub semnul întrebării 
pertinenţa nivelului NUTS II
(Nomenclatorul unităţilor teritoriale de 
statistică), să identifice perimetrele cele 
mai adecvate pentru a pune în aplicare 
veritabile politici integrate de dezvoltare 

(16) solicită Comisiei Europene, fără a 
intenţiona să pună sub semnul întrebării 
pertinenţa nivelului NUTS II
(Nomenclatorul unităţilor teritoriale de 
statistică), să identifice perimetrele cele 
mai adecvate pentru a pune în aplicare 
veritabile politici integrate de dezvoltare 
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teritoriilor locuite, precum şi a zonelor de 
realizare a unor proiecte de dezvoltare 
teritorială, în special:

teritoriilor locuite, precum şi a zonelor de 
realizare a unor proiecte de dezvoltare 
teritorială, în special:

- la scara zonelor de concentrare a 
populaţiei şi a forţei de muncă, respectiv 
oraşele şi zonele rurale înconjurătoare,

- la scara zonelor de concentrare a 
populaţiei şi a forţei de muncă, respectiv 
oraşele şi zonele rurale înconjurătoare,

- la scara teritoriilor în care se justifică 
abordări tematice specifice, precum masivii 
muntoşi, bazinele hidrografice şi zonele 
litorale;

la scara teritoriilor în care se justifică 
abordări tematice specifice, precum masivii 
muntoşi, bazinele hidrografice, zonele 
litorale şi regiunile insulare;

Or. el

Amendamentul 119
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. constată că în cadrul Consiliului nu 
există nicio entitate destinată în mod 
special politicii de coeziune având drept 
misiune asigurarea unei monitorizări 
strategice a acestei politici, care reprezintă 
cel mai important post bugetar al Uniunii 
Europene; solicită statelor membre să 
prevadă, în cadrul Consiliului, sesiuni 
distincte ale miniştrilor responsabili cu 
politica de coeziune;

18. constată că în cadrul Consiliului nu 
există nicio entitate destinată în mod 
special politicii regionale având drept 
misiune asigurarea unei monitorizări 
strategice a acestei politici, care reprezintă 
cel mai important post bugetar al Uniunii 
Europene; solicită statelor membre să 
prevadă, în cadrul Consiliului, sesiuni
distincte ale miniştrilor responsabili cu 
politica regională;

Or. pl

Amendamentul 120
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(19) salută crearea, în cadrul Comisiei, a (19) salută crearea, în cadrul Comisiei, a 
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unor grupuri inter-servicii, precum cele 
consacrate „mediului urban“ şi „abordării 
integrate“; solicită Comisiei să extindă 
acest demers profesional cu caracter 
transversal şi să informeze Parlamentul cu 
regularitate în legătură cu rezultatele 
lucrărilor grupurilor menţionate;

unor grupuri inter-servicii, precum cele 
consacrate „mediului urban“ şi „abordării 
integrate“; solicită Comisiei să extindă 
acest demers profesional cu caracter 
transversal şi să informeze cu regularitate
Parlamentul, Comitetul Regiunilor, 
precum şi autorităţile regionale şi locale,
în legătură cu rezultatele lucrărilor 
grupurilor menţionate;

Or. en

Amendamentul 121
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(20a) invită statele membre să faciliteze 
existenţa unor canale de comunicare 
directă între Comisie şi guvernele 
subnaţionale;

Or. en

Amendamentul 122
Jana Bobošíková

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(21) invită Comitetul Regiunilor să-şi 
intensifice acţiunile destinate dezvoltării 
practicii guvernanţei, atât din punct de 
vedere cantitativ, cât şi calitativ;

(21) propune desfiinţarea Comitetului
Regiunilor; 

Or. cs
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Amendamentul 123
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Titlu între punctele 21 şi 22 

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Instrumentele de promovare a succesului 
guvernanţei

Instrumentele de promovare a succesului 
guvernanţei şi parteneriatului

Or. pl

Amendamentul 124
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită Comisiei şi statelor membre să 
susţină dezvoltarea acţiunilor de formare în 
domeniul guvernanţei, împreună cu toate 
instituţiile de învăţământ şi de formare 
profesională publice şi private pentru a 
răspunde marilor provocări ce apar la nivel 
comunitar;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 125
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. solicită Comisiei şi statelor membre să 
susţină dezvoltarea acţiunilor de formare în 
domeniul guvernanţei, împreună cu toate 
instituţiile de învăţământ şi de formare 
profesională publice şi private pentru a 
răspunde marilor provocări ce apar la nivel 

22. solicită Comisiei şi statelor membre să 
susţină dezvoltarea acţiunilor de formare în 
domeniul guvernanţei şi al parteneriatului, 
împreună cu toate instituţiile de învăţământ 
şi de formare profesională publice şi 
private pentru a răspunde marilor provocări 
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comunitar; ce apar la nivel comunitar;

Or. pl

Amendamentul 126
Elspeth Attwooll

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(22a) invită Comisia şi statele membre să 
utilizeze în mod adecvat planificarea 
teritoriului pentru a facilita dezvoltarea 
regională echilibrată;

Or. en

Amendamentul 127
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. invită aleşii şi funcţionarii 
administraţiilor centrale, regionale şi locale 
implicaţi în gestionarea programelor 
operaţionale din cadrul politicii de 
coeziune să utilizeze resursele financiare 
ale asistenţei tehnice destinate acestor 
programe pentru a urma acţiune de 
formare profesională în domeniul 
guvernanţei specifice acestor programe şi 
în special în domeniul „managementului de 
proiect“;

23. invită aleşii şi funcţionarii 
administraţiilor centrale, regionale şi locale 
implicaţi în gestionarea programelor 
operaţionale din cadrul politicii de 
coeziune să utilizeze resursele financiare 
ale asistenţei tehnice destinate acestor 
programe pentru a se pregăti în domeniul 
guvernanţei specifice acestor programe şi 
în special în domeniul „managementului de 
proiect”;

Or. pl
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Amendamentul 128
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. invită aleşii şi funcţionarii 
administraţiilor centrale, regionale şi locale 
implicaţi în gestionarea programelor 
operaţionale din cadrul politicii de 
coeziune să utilizeze resursele financiare 
ale asistenţei tehnice destinate acestor 
programe pentru a urma acţiune de formare 
profesională în domeniul guvernanţei 
specifice acestor programe şi în special în 
domeniul „managementului de proiect“;

23. invită aleşii şi funcţionarii 
administraţiilor centrale, regionale şi 
locale, precum şi partenerii menţionaţi la 
articolul 11 din regulamentul privind 
fondurile structurale şi implicaţi în 
gestionarea programelor operaţionale din 
cadrul politicii de coeziune să utilizeze 
resursele financiare ale asistenţei tehnice 
destinate acestor programe pentru a urma 
acţiune de formare profesională în 
domeniul guvernanţei specifice acestor 
programe şi în special în domeniul 
„managementului de proiect“;

Or. de

Amendamentul 129
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(23) invită aleşii şi funcţionarii 
administraţiilor centrale, regionale şi locale 
implicaţi în gestionarea programelor 
operaţionale din cadrul politicii de 
coeziune să utilizeze resursele financiare 
ale asistenţei tehnice destinate acestor 
programe pentru a urma acţiune de formare 
profesională în domeniul guvernanţei 
specifice acestor programe şi în special în 
domeniul „managementului de proiect“;

(23) invită aleşii şi funcţionarii 
administraţiilor centrale, regionale şi locale 
implicaţi în gestionarea programelor 
operaţionale din cadrul politicii de 
coeziune să utilizeze resursele financiare 
ale asistenţei tehnice destinate acestor 
programe pentru a urma acţiune de formare 
profesională în domeniul guvernanţei 
specifice acestor programe şi în special în 
domeniul „managementului de proiect“;
invită, de asemenea, Comisia să solicite 
statelor membre să prezinte în mod 
detaliat modul în care au utilizat 
programele financiare;
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Or. el

Amendamentul 130
Victor Boştinaru

Propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(23a) invită statele membre şi autorităţile 
cu responsabilităţi de gestiune să scoată 
în evidenţă dimensiunea învăţării 
politicilor, inclusiv etapa evaluării şi a 
învăţămintelor trase şi să o evalueze prin 
prisma valorii strategice a politicii pe care 
o reprezintă aceasta, mai degrabă decât 
prin prisma utilizării sale birocratice; 
consideră că o urmărire strategică, la 
nivel european, cu o identificare 
structurată a bunelor practici, ar putea 
contribui la elaborarea unor politici mai 
bune, precum şi la o aplicare mai bună a 
acestora;

Or. en

Amendamentul 131
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. consideră că reţelele europene de 
schimb de bune practici ar trebui să-şi 
intensifice acţiunile în materie de 
guvernanţă şi să contribuie astfel la
îmbunătăţirea operativităţii acestora;

24. consideră că reţelele europene de 
schimb de bune practici ar trebui să-şi 
intensifice acţiunile în materie de 
guvernanţă şi de parteneriat, să asigure 
accesul public la schimbul de experienţă 
în toate limbile UE şi să contribuie astfel 
la îmbunătăţirea operativităţii acestor 
reţele;   
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Or. pl

Amendamentul 132
Elspeth Attwooll

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(24) consideră că reţelele europene de 
schimb de bune practici ar trebui să-şi 
intensifice acţiunile în materie de 
guvernanţă şi să contribuie astfel la 
îmbunătăţirea operativităţii acestora;

(24) consideră că reţelele europene de 
schimb de cele mai bune practici ar trebui 
să-şi intensifice acţiunile în materie de 
guvernanţă şi să contribuie astfel la 
îmbunătăţirea operativităţii acestora;

Or. en

Amendamentul 133
Jana Bobošíková

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(25) salută iniţiativa Preşedinţiei franceze 
a UE de a lansa un proces de elaborare a 
unui cadru de referinţă al oraşului 
durabil şi solidar şi solicită ca acest cadru 
de referinţă să ia în considerare 
dimensiunea guvernanţei;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 134
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 25
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. salută iniţiativa Preşedinţiei franceze a 
UE de a lansa un proces de elaborare a 
unui cadru de referinţă al oraşului durabil 
şi solidar şi solicită ca acest cadru de 
referinţă să ia în considerare dimensiunea 
guvernanţei;

25. salută iniţiativa Preşedinţiei franceze a 
UE de a lansa un proces de elaborare a 
unui cadru de referinţă al oraşului durabil 
şi solidar şi solicită ca acest cadru de 
referinţă să ia în considerare dimensiunea 
guvernanţei şi a parteneriatului;

Or. pl

Amendamentul 135
Jana Bobošíková

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(26) propune crearea unui program 
ERASMUS destinat organelor alese ale 
administraţiei publice locale;

eliminat

Or. cs

Amendamentul 136
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. propune crearea unui program 
ERASMUS destinat organelor alese ale 
administraţiei publice locale;

26. propune crearea unui program 
ERASMUS destinat organelor alese ale 
administraţiei publice locale şi partenerilor 
menţionaţi la articolul 11 din 
regulamentul privind fondurile 
structurale;

Or. de
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Amendamentul 137
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26. propune crearea unui program 
ERASMUS destinat organelor alese ale 
administraţiei publice locale;

26. propune crearea unui program 
ERASMUS destinat aleşilor din cadrul 
autorităţilor regionale şi locale;

Or. pl

Amendamentul 138
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(26) propune crearea unui program 
ERASMUS destinat organelor alese ale 
administraţiei publice locale;

(26) propune crearea unui program 
ERASMUS destinat organelor alese ale 
administraţiei publice regionale şi locale;

Or. en

Amendamentul 139
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluţie
Punctul 26

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

(26) propune crearea unui program 
ERASMUS destinat organelor alese ale 
administraţiei publice locale;

(26) propune crearea unui program 
ERASMUS destinat organelor alese ale 
administraţiei publice locale şi 
funcţionarilor publici;

Or. en
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