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Amendamentul 1
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât, până în prezent, noțiunea de
zone rurale nu a fost încă definită precis, 
luându-se în considerare aspectele 
specifice și obiectivele dezvoltării acestor
zone;

A. întrucât noțiunea de zonă rurală a fost 
definită de OCDE, aceasta fiind 
caracterizată, printre altele, prin 
densitatea redusă a populației și lipsa 
accesului la servicii și întrucât această 
definiție este utilizată de Comisie pentru 
identificarea și stabilirea obiectivelor 
referitoare la dezvoltare pentru aceste
zone;

Or. en

Amendamentul 2
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât zonele rurale din Uniunea 
Europeană prezintă disparități 
considerabile de la un stat membru la altul 
și întrucât, deși în numeroase țări ale 
Europei occidentale aceste zone au 
cunoscut o creștere demografică și 
economică, în noile state membre acestea 
sunt în general afectate de exodul rural, 
populația lor fiind în căutare de posibilități 
de reconversie;

B. întrucât zonele rurale din Uniunea 
Europeană prezintă disparități 
considerabile de la un stat membru la altul 
și întrucât, deși în numeroase regiuni ale 
Europei aceste zone au cunoscut o creștere 
demografică și economică, în alte regiuni, 
populația acestora este afectată de exodul 
rural sau este în căutare de posibilități de 
reconversie;

Or. es
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Amendamentul 3
Francesco Ferrari

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât zonele rurale din Uniunea 
Europeană prezintă disparități 
considerabile de la un stat membru la altul 
și întrucât, deși în numeroase țări ale 
Europei occidentale aceste zone au 
cunoscut o creștere demografică și 
economică, în noile state membre acestea
sunt în general afectate de exodul rural,
populația lor fiind în căutare de posibilități 
de reconversie;

B. întrucât zonele rurale din Uniunea 
Europeană prezintă disparități 
considerabile de la un stat membru la altul 
și întrucât, deși în unele state membre
aceste zone au cunoscut o creștere 
demografică și economică, în alte regiuni,
zonele rurale sunt afectate, în general, de 
exodul rural sau populația lor este în 
căutare de posibilități de reconversie;

Or. fr

Amendamentul 4
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât zonele rurale din Uniunea 
Europeană prezintă disparități 
considerabile de la un stat membru la altul 
și întrucât, deși în numeroase țări ale 
Europei occidentale aceste zone au 
cunoscut o creștere demografică și 
economică, în noile state membre acestea 
sunt în general afectate de exodul rural,
populația lor fiind în căutare de posibilități 
de reconversie;

B. întrucât zonele rurale din Uniunea 
Europeană prezintă disparități 
considerabile de la un stat membru la altul 
și întrucât, deși în unele state membre
aceste zone au cunoscut o creștere 
demografică și economică, în special, în
noile state membre, multe dintre acestea 
sunt afectate, în general, de exodul rural
sau populația lor este în căutare de 
posibilități de reconversie;

Or. en
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Amendamentul 5
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât zonele rurale din Uniunea 
Europeană prezintă disparități 
considerabile de la un stat membru la altul 
și întrucât, deși în numeroase țări ale 
Europei occidentale aceste zone au 
cunoscut o creștere demografică și 
economică, în noile state membre acestea 
sunt în general afectate de exodul rural, 
populația lor fiind în căutare de posibilități 
de reconversie;

B. întrucât zonele rurale din Uniunea 
Europeană prezintă disparități 
considerabile de la un stat membru la altul 
și întrucât, deși în unele state membre
aceste zone au cunoscut o creștere 
demografică și economică, în alte state 
membre acestea sunt afectate, în general,
de exodul rural sau populația lor este în 
căutare de posibilități de reconversie;

Or. el

Amendamentul 6
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât zonele rurale din Uniunea 
Europeană prezintă disparități 
considerabile de la un stat membru la altul 
și întrucât, deși în numeroase țări ale 
Europei occidentale aceste zone au 
cunoscut o creștere demografică și 
economică, în noile state membre acestea 
sunt în general afectate de exodul rural, 
populația lor fiind în căutare de posibilități 
de reconversie;

B. întrucât zonele rurale din Uniunea 
Europeană prezintă disparități 
considerabile de la un stat membru la altul 
și întrucât, deși în numeroase țări ale 
Europei occidentale aceste zone au 
cunoscut o creștere demografică și 
economică, în noile state membre acestea 
sunt în general afectate de exodul rural, 
populația lor fiind în căutare de posibilități 
de reconversie, ceea ce creează dificultăți 
enorme în zonele rurale;

Or. en
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Amendamentul 7
Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât zonele rurale reprezintă 
aproape 80% din teritoriul UE;

Or. en

Amendamentul 8
Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb(nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât necesitățile zonelor rurale 
intermediare, caracterizate de o structură 
economică similară celei din zonele 
urbane adiacente acestora, diferă de 
necesitățile zonelor preponderent rurale, 
periferice sau izolate;

Or. en

Amendamentul 9
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât unul dintre obiectivele de 
dezvoltare ale Uniunii constă în 
modernizarea structurii sociale, inclusiv a 
structurii locurilor de muncă;

C. întrucât unul dintre obiectivele de 
dezvoltare ale Uniunii constă în 
promovarea progresului economic și 
social și a unui nivel ridicat de ocupare a 
forței de muncă și în realizarea unei 
dezvoltări echilibrate și durabile; 
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Or. cs

Amendamentul 10
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât unul dintre obiectivele de 
dezvoltare ale Uniunii constă în 
modernizarea structurii sociale, inclusiv a 
structurii locurilor de muncă;

C. întrucât unul dintre obiectivele Uniunii 
constă în modernizarea structurii sociale, 
inclusiv a structurii locurilor de muncă;

Or. pl

Amendamentul 11
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât unul dintre obiectivele de 
dezvoltare ale Uniunii constă în 
modernizarea structurii sociale, inclusiv a 
structurii locurilor de muncă;

C. întrucât unul dintre obiectivele de 
dezvoltare ale Uniunii constă în 
modernizarea structurii sociale, inclusiv a 
structurii locurilor de muncă și a structurii 
comunicațiilor, în zonele în care se 
urmărește creșterea disponibilității 
conectării la internet în bandă largă;

Or. en

Amendamentul 12
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Considerentul D
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât coeziunea teritorială poate fi 
consolidată prin convergența veniturilor 
pe cap de locuitor și prin apropierea 
structurilor locurilor de muncă din zonele 
rurale și urbane;

D. întrucât coeziunea teritorială poate fi 
consolidată prin dezvoltarea economică și 
promovarea ocupării forței de muncă din 
zonele rurale și urbane;

Or. cs

Amendamentul 13
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât coeziunea teritorială poate fi 
consolidată prin convergența veniturilor pe 
cap de locuitor și prin apropierea 
structurilor locurilor de muncă din zonele 
rurale și urbane;

D. întrucât coeziunea economică, socială 
și teritorială poate fi consolidată prin 
convergența veniturilor pe cap de locuitor 
și prin apropierea structurilor locurilor de 
muncă din zonele rurale și urbane;

Or. en

Amendamentul 14
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât coeziunea teritorială poate fi 
consolidată prin convergența veniturilor pe 
cap de locuitor și prin apropierea 
structurilor locurilor de muncă din zonele 
rurale și urbane;

D. întrucât coeziunea economică, socială 
și teritorială a UE poate fi consolidată prin 
convergența veniturilor pe cap de locuitor 
și prin apropierea structurilor locurilor de 
muncă din zonele rurale și urbane, precum
și prin asigurarea unui acces egal la 
serviciile publice;

Or. pl
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Amendamentul 15
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât tendința inflaționistă a 
prețurilor la produsele alimentare a redus 
presiunea al cărui obiectiv era limitarea 
producției agricole;

eliminat

Or. en

Amendamentul 16
Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât reforma politicii structurale 
pentru anii 2007-2013 a implicat 
modificarea structurii fondurilor și a 
principiilor pe care se bazează distribuirea 
ajutoarelor prin intermediul acestor 
fonduri, precum și crearea noului Fond 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), care este legat de politica 
agricolă comună (PAC) și separat de 
politica de coeziune;

(nu privește versiunea în limba română)

Or. bg

(amendament lingvistic ce privește doar versiunea în limba bulgară a documentului)

Amendamentul 17
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât reforma politicii structurale 
pentru anii 2007-2013 a implicat 
modificarea structurii fondurilor și a 
principiilor pe care se bazează distribuirea 
ajutoarelor prin intermediul acestor 
fonduri, precum și crearea noului Fond 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), care este legat de politica 
agricolă comună (PAC) și separat de 
politica de coeziune;

F. întrucât reforma politicii structurale 
pentru anii 2007-2013 a implicat 
modificarea structurii fondurilor și a 
principiilor pe care se bazează distribuirea 
ajutoarelor prin intermediul acestor 
fonduri, precum și crearea noului Fond 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), care este legat de politica 
agricolă comună (PAC);

Or. es

Amendamentul 18
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât programele LEADER au 
demonstrat în trecut modul în care poate 
fi promovată cu succes dezvoltarea rurală 
prin instrumente de politică regională;

Or. de

Amendamentul 19
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât o condiție necesară pentru
asigurarea succesului FEADR este 
completarea activităților corespunzătoare 
ale acestui fond prin fonduri structurale
comunitare, adică instituirea unei 

G. întrucât este esențial pentru EARDF să 
se asigure complementaritatea reciprocă a 
activităților cofinanțate prin FEADR și a 
celor cofinanțate din fondurile structurale, 
și astfel asistența ce provine din diverse 
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coordonări adecvate a ajutoarelor ce 
provin din diverse fonduri, în special din 
Fondul european de dezvoltare regională
(FEDR), din Fondul de coeziune (FC) și 
din Fondul social european (FSE), precum 
și asigurarea unei completări reciproce a 
acestor fonduri;

fonduri să fie coordonată în mod 
corespunzător, în special din Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDR), 
din Fondul de coeziune (FC) și din Fondul 
social european (FSE), precum și să se 
asigurare o complementaritate a acestor 
fonduri;

Or. pl

Amendamentul 20
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât înființarea FEADR și
separarea mijloacelor destinate 
obiectivelor neagricole de politica de 
coeziune și de perspectiva mai largă a 
dezvoltării regionale pot duce fie la 
dublarea, fie la, pur și simplu, neglijarea
anumitor obiective (de exemplu protecția 
mediului sau educația);

H. întrucât o este necesară o demarcare 
clară între domeniul de aplicare al
FEADR și cel al altor surse de finanțare
neagricole, cum ar fi finanțarea prevăzută 
în politica de coeziune, pentru a reduce 
riscul dublării sau, pur și simplu, al 
omiterii anumitor obiective (de exemplu 
protecția mediului sau educația);

Or. en

Amendamentul 21
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât înființarea FEADR și separarea 
mijloacelor destinate obiectivelor 
neagricole de politica de coeziune și de 
perspectiva mai largă a dezvoltării 
regionale pot duce fie la dublarea, fie la, 
pur și simplu, neglijarea anumitor obiective

H. întrucât înființarea FEADR și separarea 
mijloacelor destinate obiectivelor 
neagricole de politica de coeziune și de 
perspectiva mai largă a dezvoltării 
regionale nu trebuie să ducă nici la 
dublarea, nici la, pur și simplu, neglijarea 
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(de exemplu protecția mediului sau 
educația);

anumitor obiective (de exemplu protecția 
mediului sau educația);

Or. es

Amendamentul 22
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât înființarea FEADR și separarea 
mijloacelor destinate obiectivelor 
neagricole de politica de coeziune și de 
perspectiva mai largă a dezvoltării 
regionale pot duce fie la dublarea, fie la, 
pur și simplu, neglijarea anumitor obiective 
(de exemplu protecția mediului sau 
educația);

H. întrucât înființarea FEADR și separarea 
mijloacelor destinate obiectivelor 
dezvoltării rurale de politica de coeziune și 
de perspectiva mai largă a dezvoltării 
regionale pot duce fie la dublarea, fie la, 
pur și simplu, neglijarea anumitor obiective 
(de exemplu protecția mediului sau 
educația);

Or. en

Amendamentul 23
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât înființarea FEADR și separarea 
mijloacelor destinate obiectivelor 
neagricole de politica de coeziune și de 
perspectiva mai largă a dezvoltării 
regionale pot duce fie la dublarea, fie la, 
pur și simplu, neglijarea anumitor obiective 
(de exemplu protecția mediului sau
educația);

H. întrucât înființarea FEADR și separarea 
mijloacelor destinate obiectivelor 
neagricole de politica de coeziune și de 
perspectiva mai largă a dezvoltării 
regionale pot duce fie la dublarea, fie la, 
pur și simplu, neglijarea anumitor obiective 
(de exemplu protecția mediului, 
transportul și educația);

Or. en
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Amendamentul 24
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât transferul permanent de 
fonduri dintre Fondul european de 
garantare agricolă (FEGA) și FEADR 
duce la incertitudinea planificării atât 
pentru agricultori, cât și pentru 
promotorii de proiecte de dezvoltare 
rurală;

Or. de

Amendamentul 25
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât, din motive de restricții bugetare, 
există riscul ca mijloacele financiare 
disponibile în cadrul FEDR să fie utilizate 
în mare parte pentru consolidarea 
competitivității economice concentrate în 
cele mai importante centre urbane sau în 
cele mai dinamice regiuni, în timp ce 
resursele din cadrul FEADR sunt destinate 
în principal îmbunătățirii competitivității 
agriculturii, și ca investițiile destinate 
pentru sprijinirea activităților neagricole și
a dezvoltării IMM-urilor în zonele rurale s-
ar putea situa la punctul de intersecție a 
celor două fonduri, fără să fie acoperite 
de nici unul dintre ele;

I. întrucât, din motive de restricții bugetare, 
există riscul ca mijloacele financiare 
disponibile în cadrul FEDR să fie utilizate 
în mare parte pentru consolidarea 
competitivității economice concentrate în 
cele mai importante centre urbane sau în 
cele mai dinamice regiuni, în timp ce 
resursele din cadrul FEADR sunt destinate 
în principal îmbunătățirii competitivității 
agriculturii, care continuă să fie 
principalul motor al zonelor rurale, și
prevede, de asemenea, sprijinirea 
activităților neagricole și dezvoltarea
IMM-urilor în zonele rurale, astfel că este 
necesară o mai bună coordonare pentru a 
nu rămâne zone neacoperite;

Or. es
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Amendamentul 26
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât, din motive de restricții bugetare,
există riscul ca mijloacele financiare 
disponibile în cadrul FEDR să fie utilizate 
în mare parte pentru consolidarea 
competitivității economice concentrate în 
cele mai importante centre urbane sau în 
cele mai dinamice regiuni, în timp ce 
resursele din cadrul FEADR sunt destinate 
în principal îmbunătățirii competitivității 
agriculturii, și ca investițiile destinate 
pentru sprijinirea activităților neagricole și
a dezvoltării IMM-urilor în zonele rurale s-
ar putea situa la punctul de intersecție a 
celor două fonduri, fără să fie acoperite 
de nici unul dintre ele;

I. întrucât, din motive de restricții bugetare, 
mijloacele financiare disponibile în cadrul 
FEDR vor fi utilizate în mare parte pentru 
consolidarea competitivității economice 
concentrate în cele mai importante centre 
urbane sau în cele mai dinamice regiuni, în 
timp ce resursele din cadrul FEADR vor fi
destinate în principal îmbunătățirii 
competitivității agriculturii, diversificării
activităților neagricole și dezvoltării IMM-
urilor în zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 27
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât, din motive de restricții bugetare, 
există riscul ca mijloacele financiare 
disponibile în cadrul FEDR să fie utilizate 
în mare parte pentru consolidarea 
competitivității economice concentrate în 
cele mai importante centre urbane sau în 
cele mai dinamice regiuni, în timp ce 
resursele din cadrul FEADR sunt destinate 
în principal îmbunătățirii competitivității 
agriculturii, și ca investițiile destinate 
pentru sprijinirea activităților neagricole și 

I. întrucât, din motive de restricții bugetare, 
există riscul ca mijloacele financiare 
disponibile în cadrul FEDR să fie utilizate 
în mare parte pentru consolidarea 
competitivității economice concentrate în 
cele mai importante centre urbane sau în 
cele mai dinamice regiuni, în timp ce 
resursele din cadrul FEADR sunt destinate 
în principal îmbunătățirii competitivității 
agriculturii, și ca investițiile destinate 
pentru sprijinirea activităților neagricole și 
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a dezvoltării IMM-urilor în zonele rurale s-
ar putea situa la punctul de intersecție a 
celor două fonduri, fără să fie acoperite de 
nici unul dintre ele;

a dezvoltării IMM-urilor în zonele rurale s-
ar putea situa la punctul de intersecție a 
celor două fonduri, fără să fie acoperite de 
nici unul dintre ele; întrucât această 
situație poate avea consecințe negative 
asupra perspectivelor de dezvoltare a 
zonelor rurale, în special având în vedere 
provocările cu care se confruntă aceste 
zone din cauza urbanizării;

Or. en

Amendamentul 28
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât, din motive de restricții bugetare, 
există riscul ca mijloacele financiare 
disponibile în cadrul FEDR să fie utilizate 
în mare parte pentru consolidarea 
competitivității economice concentrate în 
cele mai importante centre urbane sau în 
cele mai dinamice regiuni, în timp ce 
resursele din cadrul FEADR sunt destinate 
în principal îmbunătățirii competitivității 
agriculturii, și ca investițiile destinate 
pentru sprijinirea activităților neagricole și 
a dezvoltării IMM-urilor în zonele rurale s-
ar putea situa la punctul de intersecție a 
celor două fonduri, fără să fie acoperite de 
nici unul dintre ele;

I. întrucât, din motive de restricții bugetare, 
există riscul ca mijloacele financiare 
disponibile în cadrul FEDR să poată fi
utilizate în mare parte pentru consolidarea 
competitivității economice concentrate în 
cele mai importante centre urbane sau în 
cele mai dinamice regiuni, în timp ce 
resursele din cadrul FEADR sunt destinate 
în principal îmbunătățirii competitivității 
agriculturii, și ca investițiile destinate 
pentru sprijinirea activităților neagricole și 
a dezvoltării IMM-urilor în zonele rurale s-
ar putea situa într-o „zonă gri” la punctul 
de intersecție a celor două fonduri, fără să 
fie acoperite de nici unul dintre ele;

Or. en

Amendamentul 29
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. întrucât IMM-urile, în special 
microîntreprinderile și întreprinderile 
meșteșugărești, au un rol esențial pentru 
menținerea activității economice și sociale 
în mediul rural și pentru garantarea 
stabilității; 

Or. fr

Amendamentul 30
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât obiectivele politicii de 
dezvoltare rurală nu trebuie să vină în 
contradicție cu obiectivele de la Lisabona, 
cu condiția ca dezvoltarea rurală să se 
sprijine pe mecanismul competitivității 
relative (rentabilitate în creștere, combinată 
cu costuri relativ scăzute), în special în 
industria locală a procesării 
agroalimentare, în dezvoltarea 
infrastructurii și în servicii precum
turismul, educația sau protecția mediului;

întrucât obiectivele politicii de dezvoltare 
rurală nu trebuie să vină în contradicție cu 
obiectivele de la Lisabona, cu condiția ca 
dezvoltarea rurală să se sprijine pe 
mecanismul competitivității relative
(rentabilitate în creștere, combinată cu 
costuri relativ scăzute), în special în 
industria locală a procesării agroalimentare
și în dezvoltarea întreprinderilor mici și 
mijlocii (IMM) și a infrastructurii și
serviciilor, cum ar fi turismul, educația sau 
protecția mediului;

Or. en

Amendamentul 31
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât ar trebui recunoscută relația 
naturală dintre politica agricolă și politica 
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de dezvoltare rurală, precum și 
complementaritatea dintre acestea;

Or. en

Amendamentul 32
Jill Evans

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai
mică, structura locurilor de muncă 
diferită, nivelul veniturilor mai mic și 
acces limitat la bunuri și servicii publice) 
nu prezintă decât o vedere parțială asupra 
situației; consideră, prin urmare, că, din 
punctul de vedere al coeziunii teritoriale, 
nu densitatea mai mică a populației, ci 
venitul pe cap de locuitor ar trebui să 
constituie o trăsătură caracteristică 
determinantă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 33
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
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decât o vedere parțială asupra situației; 
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, nu 
densitatea mai mică a populației, ci 
venitul pe cap de locuitor ar trebui să 
constituie o trăsătură caracteristică 
determinantă;

decât o imagine parțială asupra situației; 

Or. en

Amendamentul 34
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o vedere parțială asupra situației;
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, nu 
densitatea mai mică a populației, ci 
venitul pe cap de locuitor ar trebui să 
constituie o trăsătură caracteristică 
determinantă;

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice), în 
conformitate cu definiția Organizației 
pentru Cooperare și Dezvoltare 
Economică (OCDE), sunt aplicabile în 
continuare;

Or. de

Amendamentul 35
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
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cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o vedere parțială asupra situației;
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, nu 
densitatea mai mică a populației, ci 
venitul pe cap de locuitor ar trebui să 
constituie o trăsătură caracteristică 
determinantă;

cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) furnizează 
date importante pentru obținerea unei 
imagini a situației; consideră totuși că ar 
trebui continuate investigațiile și studiate 
criterii suplimentare în acest scop;

Or. el

Amendamentul 36
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o vedere parțială asupra situației; 
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, nu 
densitatea mai mică a populației, ci 
venitul pe cap de locuitor ar trebui să 
constituie o trăsătură caracteristică 
determinantă;

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o imagine parțială asupra situației;
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, ar trebui 
mărit numărul criteriilor;

Or. pl

Amendamentul 37
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că criteriile tradiționale
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o vedere parțială asupra situației; 
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, nu 
densitatea mai mică a populației, ci 
venitul pe cap de locuitor ar trebui să 
constituie o trăsătură caracteristică 
determinantă;

1. consideră că criteriile socio-economice
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) sunt cel mai 
bun instrument pentru identificarea 
acestor zone în vederea aplicării 
politicilor comunitare privind coeziunea și 
dezvoltarea rurală;

Or. es

Amendamentul 38
Maria Petre

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o vedere parțială asupra situației; 
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, nu 
densitatea mai mică a populației, ci 
venitul pe cap de locuitor ar trebui să 
constituie o trăsătură caracteristică 
determinantă;

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o imagine parțială asupra situației și 
că este necesară adăugarea criteriului 
venitului pe cap de locuitor; consideră că 
statele membre trebuie să stabilească 
criteriile pentru definirea zonelor rurale;

Or. fr
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Amendamentul 39
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o vedere parțială asupra situației; 

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, dimensiunea populației, structura 
locurilor de muncă diferită, nivelul 
veniturilor mai mic și acces limitat la 
bunuri și servicii publice) nu prezintă decât 
o imagine parțială asupra situației; 

consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, nu 
densitatea mai mică a populației, ci 
venitul pe cap de locuitor ar trebui să 
constituie o trăsătură caracteristică 
determinantă;

consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, este necesar 
să fie luate în considerare, în afară de 
criteriile menționat anterior, costurile 
protejării standardelor de viață; în același 
timp, este conștient că nu este adecvată 
adoptarea unei definiții comune a zonelor 
rurale, întrucât aceasta nu ar avea în 
vedere în mod corespunzător diversitatea 
situațiilor din statele membre și consideră, 
prin urmare, că definiția zonelor rurale ar 
trebui stabilită de statele membre, în 
conformitate cu principiul subsidiarității;

Or. cs

Amendamentul 40
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
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la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o vedere parțială asupra situației; 
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, nu 
densitatea mai mică a populației, ci 
venitul pe cap de locuitor ar trebui să 
constituie o trăsătură caracteristică 
determinantă;

la bunuri și servicii publice) ar putea să fie 
insuficiente pentru a prezenta o imagine 
completă asupra situației și că alte criterii
ar trebui, de asemenea, luate în 
considerare;

Or. en

Amendamentul 41
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o vedere parțială asupra situației;
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, nu 
densitatea mai mică a populației, ci
venitul pe cap de locuitor ar trebui să 
constituie o trăsătură caracteristică 
determinantă;

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o imagine parțială asupra situației;
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, criteriul 
venitului pe cap de locuitor poate fi folosit 
ca trăsătură caracteristică determinantă, 
dar nu poate fi aplicat în mod izolat, și 
consideră că ar trebui încrucișat cu 
criteriile privind densitatea populației, 
procentajul reprezentat de agricultură din 
activitatea economică, accesibilitatea 
serviciilor publice, etc;

Or. fr

Amendamentul 42
Ambroise Guellec

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o vedere parțială asupra situației; 
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, nu 
densitatea mai mică a populației, ci 
venitul pe cap de locuitor ar trebui să
constituie o trăsătură caracteristică 
determinantă;

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o imagine parțială asupra situației, 
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, venitul pe 
cap de locuitor, sprijinit de alți factori, ar 
trebui să constituie o trăsătură 
caracteristică determinantă;

Or. fr

Amendamentul 43
Petru Filip

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o vedere parțială asupra situației;
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, nu densitatea 
mai mică a populației, ci venitul pe cap de 
locuitor ar trebui să constituie o trăsătură 
caracteristică determinantă;

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o imagine parțială asupra situației, 
îndepărtând subiectul dezvoltării rurale 
de politica de coeziune teritorială; 
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, nu densitatea 
mai mică a populației, ci venitul pe cap de 
locuitor ar trebui să constituie o trăsătură 
caracteristică determinantă;

Or. ro
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Amendamentul 44
Giovanni Robusti

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o vedere parțială asupra situației;
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, nu
densitatea mai mică a populației, ci venitul 
pe cap de locuitor ar trebui să constituie o
trăsătură caracteristică determinantă;

1. consideră că criteriile tradiționale 
utilizate pentru a deosebi zonele rurale de 
cele urbane (densitatea populației mai 
mică, structura locurilor de muncă diferită, 
nivelul veniturilor mai mic și acces limitat 
la bunuri și servicii publice) nu prezintă 
decât o imagine parțială asupra situației;
consideră, prin urmare, că, din punctul de 
vedere al coeziunii teritoriale, densitatea 
mai mică a populației și venitul pe cap de 
locuitor ar trebui să constituie trăsăturile 
caracteristice determinante;

Or. it

Amendamentul 45
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins că, în măsura în care 
zonele rurale ale Uniunii Europene, care 
reprezintă aproximativ 80% din teritoriul 
său, prezintă disparități considerabile de 
la un stat membru la altul, este necesar să 
fie adoptată o abordare adecvată și 
integrată, care să contribuie la 
dezvoltarea acestor zone;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 46
Giovanni Robusti

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins că, în măsura în care 
zonele rurale ale Uniunii Europene, care 
reprezintă aproximativ 80% din teritoriul 
său, prezintă disparități considerabile de 
la un stat membru la altul, este necesar să 
fie adoptată o abordare adecvată și 
integrată, care să contribuie la dezvoltarea
acestor zone;

2. este convins că ar trebui adoptată o 
abordare adecvată și integrată referitoare
la dezvoltarea zonelor rurale, în vederea 
reducerii actualelor disparități;

Or. it

Amendamentul 47
Jill Evans

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins că, în măsura în care zonele 
rurale ale Uniunii Europene, care 
reprezintă aproximativ 80% din teritoriul 
său, prezintă disparități considerabile de la 
un stat membru la altul, este necesar să fie 
adoptată o abordare adecvată și integrată, 
care să contribuie la dezvoltarea acestor
zone;

2. este convins că, în măsura în care zonele 
rurale ale Uniunii Europene, care 
reprezintă aproximativ 80% din teritoriul 
său, prezintă disparități considerabile de la 
un stat membru la altul, este necesar să fie 
adoptată o abordare adecvată și integrată, 
care să contribuie la dezvoltarea durabilă a 
acestor zone, care să includă programe 
dedicate relațiilor între zonele urbane și 
rurale bazate pe o abordare care să 
reflecte în mod egal interesele ambelor 
părți;

Or. en
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Amendamentul 48
Petru Filip

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins că, în măsura în care zonele 
rurale ale Uniunii Europene, care 
reprezintă aproximativ 80% din teritoriul 
său, prezintă disparități considerabile de la 
un stat membru la altul, este necesar să fie 
adoptată o abordare adecvată și integrată, 
care să contribuie la dezvoltarea acestor 
zone;

2. consideră că, în măsura în care zonele 
rurale ale Uniunii Europene, care 
reprezintă aproximativ 80% din teritoriul 
său, prezintă disparități considerabile de la 
un stat membru la altul, este necesar să fie 
adoptată și pusă în aplicare o abordare
adecvată și integrată, care să contribuie la 
dezvoltarea acestor zone și să asigure 
complementaritatea și coordonarea între 
aspectele rurale și cele urbane;

Or. ro

Amendamentul 49
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. este convins că, în măsura în care zonele 
rurale ale Uniunii Europene, care 
reprezintă aproximativ 80% din teritoriul 
său, prezintă disparități considerabile de la 
un stat membru la altul, este necesar să fie 
adoptată o abordare adecvată și integrată, 
care să contribuie la dezvoltarea acestor 
zone;

2. este convins că, în măsura în care zonele 
rurale ale Uniunii Europene, care 
reprezintă aproximativ 80% din teritoriul 
său, prezintă disparități considerabile de la 
un stat membru la altul, este necesar să fie 
adoptată o abordare adecvată și integrată 
pentru a promova dinamismului 
economic și a răspunde la necesități 
specifice de finanțare, care să contribuie la 
dezvoltarea acestor zone;

Or. en
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Amendamentul 50
Giovanni Robusti

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că pentru succesul punerii 
în aplicare a politicii de dezvoltare rurală 
trebuie să se țină seama de resursele 
naturale și de caracteristicile specifice ale 
regiunilor;

3. este convins că pentru succesul punerii 
în aplicare a politicii de dezvoltare rurală 
trebuie să se țină seama de protejarea, 
consolidarea și gestionarea patrimoniului 
rural, de caracteristicile specifice ale 
regiunilor și de necesitățile diferite ale 
zonelor rurale intermediare;

Or. it

Amendamentul 51
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că pentru succesul punerii 
în aplicare a politicii de dezvoltare rurală 
trebuie să se țină seama de resursele 
naturale și de caracteristicile specifice ale 
regiunilor;

3. este convins că pentru succesul punerii 
în aplicare a politicii de dezvoltare rurală 
trebuie să se țină seama de resursele 
naturale și de caracteristicile specifice ale 
regiunilor, precum și de capacitățile lor de 
dezvoltare economică și de legăturile 
existente cu zonele urbane;

Or. en

Amendamentul 52
Petru Filip

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că pentru succesul punerii 3. este convins că pentru succesul punerii 
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în aplicare a politicii de dezvoltare rurală 
trebuie să se țină seama de resursele 
naturale și de caracteristicile specifice ale 
regiunilor;

în aplicare a politicii de dezvoltare rurală 
trebuie să se țină seama de resursele 
naturale și de caracteristicile specifice ale 
regiunilor, prin asigurarea continuității 
sociale și a viabilității economiilor rurale, 
pe termen lung;

Or. ro

Amendamentul 53
Jill Evans

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este convins că pentru succesul punerii 
în aplicare a politicii de dezvoltare rurală 
trebuie să se țină seama de resursele 
naturale și de caracteristicile specifice ale 
regiunilor;

3. este convins că pentru succesul punerii 
în aplicare a politicii de dezvoltare rurală 
trebuie să se țină seama de resursele 
naturale, de caracteristicile specifice ale 
regiunilor și de interacțiunile dintre zonele 
rurale și cele urbane;

Or. en

Amendamentul 54
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. de asemenea, subliniază importanța de 
a evalua sectoare cu activități economice 
alternative și oportunitățile create de 
aceste sectoare pentru diversificarea 
activităților profesionale ale populației;

Or. el
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Amendamentul 55
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre și autoritățile 
regionale să elaboreze, în cadrul 
cooperării acestora cu Comisia, o strategie 
de dezvoltare rurală pe termen lung 
transparentă, concepută la nivel național și 
regional, pentru a putea identifica clar 
prioritățile și obiectivele în materie de 
dezvoltare rurală și pentru a adapta în 
consecință ajutoarele ce provin din diverse 
surse disponibile;

4. invită statele membre și autoritățile 
regionale să elaboreze o strategie de 
dezvoltare rurală, corelată cu strategia de 
dezvoltare pentru zonele urbane, pe 
termen lung transparentă, concepută la 
nivel național și regional, pentru a putea 
identifica clar prioritățile și obiectivele în 
materie de dezvoltare rurală și pentru a 
adapta în consecință ajutoarele ce provin 
din diverse surse disponibile;

Or. cs

Amendamentul 56
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre și autoritățile 
regionale să elaboreze, în cadrul cooperării 
acestora cu Comisia, o strategie de 
dezvoltare rurală pe termen lung 
transparentă, concepută la nivel național și 
regional, pentru a putea identifica clar 
prioritățile și obiectivele în materie de 
dezvoltare rurală și pentru a adapta în 
consecință ajutoarele ce provin din 
diverse surse disponibile;

4. invită statele membre și autoritățile 
regionale să elaboreze, în cadrul cooperării 
acestora cu Comisia, o strategie de 
dezvoltare rurală pe termen lung 
transparentă, concepută la nivel național și 
regional, pentru a putea identifica clar 
prioritățile și obiectivele în materie de 
dezvoltare rurală și pentru a garanta 
utilizarea coerentă a diferitelor fonduri și 
minimalizarea posibilității finanțării 
acelorași acțiuni de două ori; 

Or. en
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Amendamentul 57
Jill Evans

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre și autoritățile 
regionale să elaboreze, în cadrul cooperării 
acestora cu Comisia, o strategie de 
dezvoltare rurală pe termen lung 
transparentă, concepută la nivel național și 
regional, pentru a putea identifica clar 
prioritățile și obiectivele în materie de 
dezvoltare rurală și pentru a adapta în 
consecință ajutoarele ce provin din diverse 
surse disponibile;

4. invită statele membre și autoritățile 
regionale să elaboreze, în cadrul cooperării 
acestora cu Comisia și al parteneriatului 
cu toate autoritățile competente și 
organismele care reprezintă societatea 
civilă, o strategie de dezvoltare rurală 
durabilă pe termen lung transparentă, 
concepută la nivel național și regional, 
pentru a putea identifica clar prioritățile și 
obiectivele în materie de dezvoltare rurală 
și pentru a adapta în consecință ajutoarele 
ce provin din diverse surse disponibile;

Or. en

Amendamentul 58
Petru Filip

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. invită statele membre și autoritățile 
regionale să elaboreze, în cadrul cooperării 
acestora cu Comisia, o strategie de 
dezvoltare rurală pe termen lung 
transparentă, concepută la nivel național și 
regional, pentru a putea identifica clar 
prioritățile și obiectivele în materie de 
dezvoltare rurală și pentru a adapta în 
consecință ajutoarele ce provin din diverse
surse disponibile;

4. invită statele membre și autoritățile 
regionale să elaboreze, în cadrul cooperării 
acestora cu Comisia, o strategie de 
dezvoltare rurală pe termen lung 
transparentă, concepută la nivel național și 
regional, pentru a putea identifica clar 
prioritățile și obiectivele în materie de 
dezvoltare rurală și pentru a asigura 
adaptarea, coordonarea și 
complementaritatea ajutoarelor ce provin 
din diversele surse disponibile;

Or. ro
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Amendamentul 59
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. invită Comisia, statele membre și 
autoritățile regionale să garanteze 
participarea directă a organizațiilor de 
reprezentare a IMM-urilor, 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
meșteșugărești, în vederea identificării 
respectivelor priorități pentru a răspunde 
în cel mai eficient mod posibil 
necesităților și așteptărilor acestor 
întreprinderi;

Or. fr

Amendamentul 60
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. constată cu îngrijorare lipsa 
coordonării acțiunilor realizate și 
cofinanțate în cadrul politicii de coeziune 
și a celor realizate în cadrul CAP II 
(dezvoltarea zonelor rurale) în timpul 
actualei perioade de programare în statele 
membre;

Or. pl

Amendamentul 61
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 4b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4b. reamintește faptul că statele membre 
au fost invitate să pregătească două 
documente strategice pentru actuala 
perioadă de programare: un Plan de 
strategie națională pentru dezvoltare 
rurală (FEADR) și un Cadru strategic 
național de referință pentru politica 
regională (fonduri structurale); 
reamintește faptul că li s-a solicitat 
statelor membre să mobilizeze sinergiile și 
să creeze mecanisme operaționale de 
coordonare a diferitelor fonduri; totuși, 
își exprimă regretul privind faptul că în 
acest proces accentul a fost pus, mai 
degrabă, pe garantarea demarcării între 
fonduri și programe, decât pe crearea 
sinergiilor la nivelul acestora;

Or. en

Amendamentul 62
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 4c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4c. așteaptă propunerile de reformă ale 
Comisiei pentru garantarea unei mai 
bune coordonări a planificării și aplicării 
măsurilor cofinanțate în cadrul politicii 
de coeziune și al PAC;

Or. pl

Amendamentul 63
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că politica de dezvoltare 
rurală exercită o influență considerabilă 
asupra coeziunii teritoriale și că ar trebui 
analizată pertinența principiului conform 
căruia activitățile ce țin de dezvoltarea 
rurală trebuie separate de politica de 
coeziune și de măsurile de dezvoltare 
regională;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 64
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 
coeziunii teritoriale și că ar trebui 
analizată pertinența principiului conform 
căruia activitățile ce țin de dezvoltarea 
rurală trebuie separate de politica de 
coeziune și de măsurile de dezvoltare 
regională;

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 
coeziunii teritoriale și că măsurile de 
dezvoltare rurală și măsurile de dezvoltare 
regională ar trebui să se completeze în 
cadrul unei politici integrate destinate 
regiunilor de dezvoltare rurală;

Or. el

Amendamentul 65
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 
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coeziunii teritoriale și că ar trebui 
analizată pertinența principiului conform 
căruia activitățile ce țin de dezvoltarea 
rurală trebuie separate de politica de 
coeziune și de măsurile de dezvoltare 
regională;

coeziunii teritoriale și propune, ca un prim 
pas, promovarea activă a unei 
administrări coordonate a FEADR și a 
fondurilor structurale la nivelul 
programelor în cadrul statelor membre; 
invită Comisia să prezinte în viitor o 
propunere pentru fondurile structurale, 
însoțită de cote adecvate pentru 
promovarea zonelor rurale și a protecției 
mediului;

Or. de

Amendamentul 66
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că politica de dezvoltare 
rurală exercită o influență considerabilă 
asupra coeziunii teritoriale și că ar trebui 
analizată pertinența principiului conform 
căruia activitățile ce țin de dezvoltarea 
rurală trebuie separate de politica de 
coeziune și de măsurile de dezvoltare 
regională;

5. recunoaște că politica de dezvoltare 
rurală joacă un rol extrem de important în 
ceea ce privește identificarea și rezolvarea 
problemelor specifice din zonele rurale și 
consideră că instituirea FEADR și a celui 
de-al doilea pilon al PAC reprezintă o 
încercare de simplificare a procedurilor 
de finanțare și de concentrare a 
fondurilor la nivelul acestor zone;

Or. en

Amendamentul 67
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 
coeziunii teritoriale și că ar trebui 
analizată pertinența principiului conform 

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
joacă un rol important în zonele rurale 
deoarece permite identificarea și 
rezolvarea problemelor specifice ale 
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căruia activitățile ce țin de dezvoltarea 
rurală trebuie separate de politica de 
coeziune și de măsurile de dezvoltare 
regională;

acestor zone și că, prin urmare, separarea 
măsurilor de dezvoltare rurală de politica 
de coeziune și de dezvoltare regională este 
justificată;

Or. en

Amendamentul 68
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 
coeziunii teritoriale și că ar trebui 
analizată pertinența principiului conform 
căruia activitățile ce țin de dezvoltarea 
rurală trebuie separate de politica de 
coeziune și de măsurile de dezvoltare 
regională;

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și că, având în vedere necesitatea creării 
de sinergii și necesitatea unei mai bune 
coordonări cu politica de coeziune și de 
dezvoltare rurală, ar trebui trebui 
analizate în mod serios avantajele și 
dezavantajele unei fuzionării a acestor 
politici în vederea îmbunătățirii coerenței 
și eficienței lor;

Or. en

Amendamentul 69
Ambroise Guellec

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 
coeziunii teritoriale și că ar trebui 
analizată pertinența principiului conform 
căruia activitățile ce țin de dezvoltarea 
rurală trebuie separate de politica de 
coeziune și de măsurile de dezvoltare 

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
poate exercita o influență considerabilă 
asupra coeziunii teritoriale și că ar trebui 
reexaminat principiul conform căruia 
activitățile ce țin de dezvoltarea rurală 
trebuie separate de politica de coeziune și 
de măsurile de dezvoltare regională;
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regională;

Or. fr

Amendamentul 70
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 
coeziunii teritoriale și că ar trebui 
analizată pertinența principiului conform 
căruia activitățile ce țin de dezvoltarea 
rurală trebuie separate de politica de 
coeziune și de măsurile de dezvoltare 
regională;

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 
coeziunii teritoriale și că ar trebui 
intensificată coordonarea dintre
activitățile ce țin de dezvoltarea rurală și
politica de coeziune și măsurile de 
dezvoltare regională;

Or. es

Amendamentul 71
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 
coeziunii teritoriale și că ar trebui analizată
pertinența principiului conform căruia 
activitățile ce țin de dezvoltarea rurală 
trebuie separate de politica de coeziune și 
de măsurile de dezvoltare regională;

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 
coeziunii teritoriale și că ar trebui analizată 
sinergia dintre activitățile ce țin de 
dezvoltarea rurală și politica de coeziune și 
măsurile de dezvoltare regională;

Or. en
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Amendamentul 72
Petru Filip

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 
coeziunii teritoriale și că ar trebui analizată 
pertinența principiului conform căruia 
activitățile ce țin de dezvoltarea rurală 
trebuie separate de politica de coeziune și 
de măsurile de dezvoltare regională;

5. consideră că politica de dezvoltare rurală 
exercită o influență considerabilă asupra 
coeziunii teritoriale și că ar trebui analizată 
pertinența cât și efectele principiului 
conform căruia activitățile ce țin de 
dezvoltarea rurală trebuie separate de 
politica de coeziune și de măsurile de 
dezvoltare regională;

Or. ro

Amendamentul 73
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. recunoaște că principalul rol al 
politicii de dezvoltare rurală este de a 
menține populația în zonele rurale și de a-
i asigura acesteia  un nivel de viață 
decent;

Or. el

Amendamentul 74
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. reamintește că, prin crearea FEADR 
în 2005, politica de dezvoltare rurală a 
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UE a fost reformată astfel încât să poată 
să abordeze diferitele situații și niveluri de 
provocări cu care se confruntă zonele 
rurale ale UE în mod flexibil, strategic, 
tematic și integrat;  

Or. en

Amendamentul 75
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 5b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. consideră că această abordare, care 
constă în separarea dezvoltării rurale de 
politica de coeziune prin crearea FEADR, 
trebuie monitorizată foarte atent în 
vederea evaluării impactului său real 
asupra dezvoltării zonelor rurale; indică 
faptul că noul sistem a fost instituit în 
2007 și că, prin urmare, nu se pot trage 
încă concluzii cu privire la viitorul acestei 
politici comunitare;

Or. en

Amendamentul 76
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 5b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. subliniază faptul că una dintre 
prioritățile politicii de dezvoltare rurală 
este elaborarea unor măsuri care să nu 
conducă la abandonarea activităților 
agricole de către populația rurală și care 
să contribuie, inter alia, la promovarea 
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unor exploatații competitive, la 
producerea de produse ecologice, de 
alimente și băuturi  tradiționale de înaltă 
calitate etc.;

Or. el

Amendamentul 77
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 5c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. constată cu interes faptul că Axa 3 și 
Axa 4 (LEADER) din al doilea pilon al 
PAC, care reprezintă 15% din totalul 
cheltuielilor aferente FEADR, privesc 
activități neagricole care vizează în 
principal diversificarea economiilor 
rurale; consideră că, având în vedere 
natura intervențiilor finanțate în cadrul 
acestor Axe, care se aseamănă cu anumite 
acțiuni finanțate prin fondurile 
structurale, există un risc de suprapunere 
a politicilor;

Or. en

Amendamentul 78
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 5c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5c. subliniază totuși necesitatea de a se 
lua în considerare în special perspectivele 
populației care lucrează în sectorul 
agricol, care ar trebui să se afle în 
continuare în centrul măsurilor de sprijin 
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din cadrul politicii de dezvoltare rurală;

Or. el

Amendamentul 79
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 5d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5d. subliniază importanța sprijinirii 
tinerilor fermieri pentru a rămâne pe 
terenurile lor, chiar dacă aceștia nu se 
consacră în mod exclusiv producției 
agricole, prin oferirea de stimulente 
pentru dezvoltare și alte activități, precum 
turismul rural, și prin sprijinirea IMM-
urilor din zonele rurale;

Or. el

Amendamentul 80
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că politica de dezvoltare 
rurală nu va putea fi integrată politicii de 
coeziune și măsurilor de dezvoltare 
regională cu excepția cazului în care sunt 
alocate fonduri adecvate pentru 
dezvoltarea rurală, acestea fiind utilizate 
conform priorităților stabilite pentru 
zonele rurale și nu implică reducerea 
fondurilor destinate ajutoarelor agricole 
directe;

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 81
Ambroise Guellec

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că politica de dezvoltare rurală
nu va putea fi integrată politicii de 
coeziune și măsurilor de dezvoltare 
regională cu excepția cazului în care sunt 
alocate fonduri adecvate pentru dezvoltarea 
rurală, acestea fiind utilizate conform 
priorităților stabilite pentru zonele rurale și 
nu implică reducerea fondurilor destinate 
ajutoarelor agricole directe;

6. consideră că politica de dezvoltare rurală 
nu va putea fi integrată politicii de 
coeziune și măsurilor de dezvoltare 
regională cu excepția cazului în care sunt 
alocate fonduri adecvate pentru dezvoltarea 
rurală, acestea fiind utilizate conform 
priorităților stabilite pentru zonele rurale;

Or. fr

Amendamentul 82
Agnes Schierhuber

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că politica de dezvoltare rurală 
nu va putea fi integrată politicii de 
coeziune și măsurilor de dezvoltare 
regională cu excepția cazului în care sunt 
alocate fonduri adecvate pentru 
dezvoltarea rurală, acestea fiind utilizate 
conform priorităților stabilite pentru zonele 
rurale și nu implică reducerea fondurilor 
destinate ajutoarelor agricole directe;

6. consideră că politica de dezvoltare 
rurală, pe de o parte, și politica de 
coeziune și măsurile de dezvoltare 
regională, pe de altă parte, trebuie să 
rămână distincte, pentru a nu conduce la 
o finanțare inadecvată a priorităților 
stabilite pentru zonele rurale și la o 
reducere masivă a fondurilor destinate 
ajutoarelor agricole directe;

Or. en
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Amendamentul 83
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că politica de dezvoltare rurală 
nu va putea fi integrată politicii de 
coeziune și măsurilor de dezvoltare 
regională cu excepția cazului în care sunt 
alocate fonduri adecvate pentru 
dezvoltarea rurală, acestea fiind utilizate 
conform priorităților stabilite pentru zonele 
rurale și nu implică reducerea fondurilor 
destinate ajutoarelor agricole directe;

6. consideră că politica de dezvoltare rurală 
ar trebui să beneficieze de fonduri 
adecvate, care să fie utilizate conform 
priorităților stabilite pentru zonele rurale, și 
că fondurile obținute prin modulare ar 
trebui redistribuite întotdeauna 
comunităților agricole active;

Or. en

Amendamentul 84
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6.  consideră că politica de dezvoltare 
rurală nu va putea fi integrată politicii de 
coeziune și măsurilor de dezvoltare 
regională cu excepția cazului în care sunt 
alocate fonduri adecvate pentru 
dezvoltarea rurală, acestea fiind utilizate 
conform priorităților stabilite pentru zonele 
rurale și nu implică reducerea fondurilor 
destinate ajutoarelor agricole directe;

6. consideră că nu pot fi obținute rezultate
în materie de dezvoltare rurală decât dacă 
există fonduri adecvate, dacă acestea sunt
utilizate conform priorităților stabilite 
pentru zonele rurale și dacă măsurile de 
dezvoltare regională nu implică reducerea 
fondurilor destinate ajutoarelor agricole 
directe;

Or. en
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Amendamentul 85
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că politica de dezvoltare rurală 
nu va putea fi integrată politicii de 
coeziune și măsurilor de dezvoltare 
regională cu excepția cazului în care sunt 
alocate fonduri adecvate pentru dezvoltarea 
rurală, acestea fiind utilizate conform 
priorităților stabilite pentru zonele rurale și 
nu implică reducerea fondurilor destinate 
ajutoarelor agricole directe;

6. consideră că politica de dezvoltare rurală 
nu va putea fi integrată politicii de 
coeziune și măsurilor de dezvoltare 
regională cu excepția cazului în care sunt 
alocate fonduri adecvate pentru dezvoltarea 
rurală, acestea fiind utilizate conform 
priorităților stabilite pentru zonele rurale, 
evitându-se dubla finanțare și 
disfuncțiunile la nivelul dispozitivelor de 
intervenție, și nu implică reducerea 
fondurilor destinate ajutoarelor agricole 
directe

Or. en

Amendamentul 86
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a.consideră că prin coordonarea politicii 
structurale și a măsurilor de dezvoltare 
rurală se pot obține proiecte cu o mai 
mare valoare adăugată europeană; este de 
părere că acest lucru reprezintă o 
posibilitate de valorizare durabilă a 
zonelor rurale, de exemplu prin 
intermediul unor măsuri de infrastructură 
sau al unor măsuri de protecție a 
mediului;

Or. de
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Amendamentul 87
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 6b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază importanța unui venit mai 
sigur și mai stabil pentru agricultori; 
consideră că renunțarea la transferurile 
permanente de fonduri între FEGA și 
FEADR după 2013 poate contribui la 
acest lucru;

Or. de

Amendamentul 88
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să prezinte date precise 
privind utilizarea FEADR și a fondurilor 
structurale în zonele rurale și să verifice 
dacă separarea FEADR de fondurile 
structurale a dus la îmbunătățirea 
eficacității în utilizarea fondurilor
disponibile pentru zonele rurale;

7. solicită Comisiei să prezinte date precise 
privind utilizarea FEADR și a fondurilor 
structurale în zonele rurale și să analizeze 
sinergiile care pot fi create de FEADR și
fondurile structurale în ceea ce privește 
fondurile disponibile pentru zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 89
Petru Filip

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. solicită Comisiei să prezinte date precise 
privind utilizarea FEADR și a fondurilor 

7. solicită Comisiei să prezinte date precise 
și previziuni privind utilizarea FEADR și a 
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structurale în zonele rurale și să verifice 
dacă separarea FEADR de fondurile 
structurale a dus la îmbunătățirea 
eficacității în utilizarea fondurilor 
disponibile pentru zonele rurale;

fondurilor structurale în zonele rurale și să 
verifice dacă separarea FEADR de 
fondurile structurale a dus la îmbunătățirea 
eficacității în utilizarea fondurilor 
disponibile pentru zonele rurale;

Or. ro

Amendamentul 90
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 7a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. invită Comisia să analizeze dacă 
programele politicii regionale pot 
contribui la garantarea unui venit sigur 
pentru agricultori, de exemplu prin 
intermediul unor activități legate de 
protecția mediului și a naturii și de 
gestiunea spațiului natural; 

Or. de

Amendamentul 91
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de coeziune 
teritorială sunt în continuare nivelul 
veniturilor pe cap de locuitor și accesul la 
bunurile și serviciile publice și că 
sprijinirea activităților neagricole în 
regiunile rurale constituie metoda cea mai 
eficace de realizare a acestor obiective;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 92
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de coeziune 
teritorială sunt în continuare nivelul 
veniturilor pe cap de locuitor și accesul la 
bunurile și serviciile publice și că 
sprijinirea activităților neagricole în 
regiunile rurale constituie metoda cea mai 
eficace de realizare a acestor obiective;

eliminat

Or. el

Amendamentul 93
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de coeziune 
teritorială sunt în continuare nivelul 
veniturilor pe cap de locuitor și accesul la 
bunurile și serviciile publice și că 
sprijinirea activităților neagricole în 
regiunile rurale constituie metoda cea mai 
eficace de realizare a acestor obiective;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 94
Petru Filip

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de coeziune teritorială 
sunt în continuare nivelul veniturilor pe 
cap de locuitor și accesul la bunurile și 
serviciile publice și că sprijinirea 
activităților neagricole în regiunile rurale 
constituie metoda cea mai eficace de 
realizare a acestor obiective;

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de coeziune teritorială 
sunt în continuare nivelul veniturilor pe 
cap de locuitor și accesul propriu-zis și 
egalitatea de acces la mijloacele de 
transport și de comunicare, la învățământ, 
la serviciile sanitare și administrative și la 
toate celelalte servicii esențiale și că 
sprijinirea activităților neagricole în 
regiunile rurale constituie metoda cea mai 
eficace de realizare a acestor obiective

Or. ro

Amendamentul 95
Giovanni Robusti

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de coeziune teritorială 
sunt în continuare nivelul veniturilor pe 
cap de locuitor și accesul la bunurile și 
serviciile publice și că sprijinirea 
activităților neagricole în regiunile rurale 
constituie metoda cea mai eficace de 
realizare a acestor obiective;

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de coeziune teritorială 
sunt în continuare nivelul veniturilor pe 
cap de locuitor și accesul la bunurile și 
serviciile publice și că sprijinirea 
activităților neagricole în regiunile rurale, 
programele destinate creării de 
infrastructuri menite să amelioreze 
accesibilitatea și dezvoltarea rețelelor și 
serviciilor interne de telecomunicații 
constituie metoda cea mai eficace de 
realizare a acestor obiective;  

Or. it
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Amendamentul 96
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de coeziune 
teritorială sunt în continuare nivelul 
veniturilor pe cap de locuitor și accesul la 
bunurile și serviciile publice și că 
sprijinirea activităților neagricole în 
regiunile rurale constituie metoda cea mai 
eficace de realizare a acestor obiective;

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de politică de 
coeziune sunt în continuare nivelul 
veniturilor pe cap de locuitor și accesul la 
bunurile și serviciile publice și că 
sprijinirea activităților neagricole în 
regiunile rurale constituie metoda cea mai 
eficace de realizare a acestor obiective;

Or. en

Amendamentul 97
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de coeziune teritorială 
sunt în continuare nivelul veniturilor pe 
cap de locuitor și accesul la bunurile și
serviciile publice și că sprijinirea 
activităților neagricole în regiunile rurale 
constituie metoda cea mai eficace de 
realizare a acestor obiective;

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de coeziune teritorială 
sunt în continuare dezvoltarea durabilă,
nivelul veniturilor pe cap de locuitor, 
accesul la bunurile și serviciile publice și 
exodul rural și că sprijinirea activităților 
neagricole în regiunile rurale constituie 
metoda cea mai eficace de realizare a 
acestor obiective;

Or. es

Amendamentul 98
Francesco Ferrari

Propunere de rezoluție
Punctul 8
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de coeziune teritorială 
sunt în continuare nivelul veniturilor pe 
cap de locuitor și accesul la bunurile și 
serviciile publice și că sprijinirea 
activităților neagricole în regiunile rurale 
constituie metoda cea mai eficace de 
realizare a acestor obiective;

8. subliniază faptul că printre provocările 
principale în materie de coeziune teritorială
se află în continuare nivelul veniturilor pe 
cap de locuitor și accesul la bunurile și 
serviciile publice și că sprijinirea 
activităților neagricole în regiunile rurale 
constituie prin urmare una din metodele 
cele mai eficace de realizare a acestor 
obiective;

Or. fr

Amendamentul 99
Ambroise Guellec

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de coeziune teritorială 
sunt în continuare nivelul veniturilor pe 
cap de locuitor și accesul la bunurile și 
serviciile publice și că sprijinirea 
activităților neagricole în regiunile rurale 
constituie metoda cea mai eficace de 
realizare a acestor obiective;

8. subliniază faptul că provocările 
principale în materie de coeziune teritorială 
sunt în continuare nivelul veniturilor pe 
cap de locuitor, accesibilitatea și accesul la 
bunurile și serviciile publice și egalitatea 
șanselor și că sprijinirea activităților 
neagricole în regiunile rurale constituie 
metoda cea mai eficace de realizare a 
acestor obiective;

Or. fr

Amendamentul 100
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine în mod adecvat proiectele destinate 

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine în mod adecvat proiectele destinate 
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dezvoltării capitalului uman, accentuând în 
mod special perspectivele recalificării și 
perfecționării profesionale a locuitorilor
din zonele rurale;

dezvoltării capitalului uman, accentuând în 
mod special perspectivele de formare a 
întreprinzătorilor agricoli și neagricoli din 
zonele rurale;

Or. en

Amendamentul 101
Ambroise Guellec

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine în mod adecvat proiectele destinate 
dezvoltării capitalului uman, accentuând în 
mod special perspectivele recalificării și 
perfecționării profesionale a locuitorilor 
din zonele rurale;

9. solicită ca UE și statele membre să 
sprijine în mod adecvat proiectele destinate 
dezvoltării capitalului uman, accentuând în 
mod special perspectivele recalificării și 
perfecționării profesionale a locuitorilor 
din zonele rurale;

Or. fr

Amendamentul 102
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine în mod adecvat proiectele destinate 
dezvoltării capitalului uman, accentuând în 
mod special perspectivele recalificării și 
perfecționării profesionale a locuitorilor 
din zonele rurale;

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine în mod adecvat proiectele destinate 
dezvoltării capitalului uman, accentuând în 
mod special perspectivele recalificării și 
perfecționării profesionale a locuitorilor 
din zonele rurale în vederea promovării 
ocupării forței de muncă și a creării de 
noi locuri de muncă; 

Or. cs
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Amendamentul 103
Petru Filip

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine în mod adecvat proiectele destinate 
dezvoltării capitalului uman, accentuând în 
mod special perspectivele recalificării și 
perfecționării profesionale a locuitorilor 
din zonele rurale;

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
țină cont în mod sistematic de zonele 
rurale în cadrul politicilor UE și să 
sprijine în mod adecvat proiectele destinate 
dezvoltării capitalului uman, accentuând în 
mod special perspectivele recalificării și 
perfecționării profesionale a locuitorilor 
din zonele rurale;

Or. ro

Amendamentul 104
Maria Petre

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine în mod adecvat proiectele destinate 
dezvoltării capitalului uman, accentuând în 
mod special perspectivele recalificării și 
perfecționării profesionale a locuitorilor 
din zonele rurale;

9. solicită Comisiei și statelor membre să 
sprijine în mod adecvat proiectele destinate 
dezvoltării capitalului uman, accentuând în 
mod special perspectivele recalificării și 
perfecționării profesionale a locuitorilor 
din zonele rurale și acordând o atenție 
specială tinerelor femei din aceste zone;

Or. fr

Amendamentul 105

Giovanni Robusti

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită Comisia și statele membre să 
sprijine proiectele de dezvoltare a 
sectorului terțiar în zonele rurale, precum 
și proiectele din sectorul energiei 
regenerabile care au ca obiectiv reducerea 
dependenței în aval de zonele urbane și
reducerea presiunii asupra mediului, 
datorată inclusiv schimbărilor climatice, 
prin intermediul unei administrări atente 
și al unei gestiuni îmbunătățite a 
teritoriilor în vederea prevenirii 
dezastrelor hidrologice, care ar putea 
avea efecte negative inclusiv la nivelul 
zonelor urbane adiacente;

Or. it

Amendamentul 106
Jill Evans

Propunere de rezoluție
Punctul 9b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. subliniază că, în vederea dezvoltării 
zonelor urbane, este necesar să se acorde 
o mai mare atenție și mai mult sprijin 
conservării peisajului natural și al 
suprafețelor cultivate, ecoturismului, 
producției și utilizării de energie 
regenerabilă și inițiativelor locale, cum ar 
fi programele de furnizare a unor 
alimente de calitate și piețele de produse 
locale;

Or. en
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Amendamentul 107
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. evidențiază rolul întreprinderilor mici 
și mijlocii în dezvoltarea rurală și 
contribuția acestora la convergență la nivel 
regional și local; invită Comisia, statele 
membre și autoritățile regionale și locale să 
încurajeze spiritul întreprinzător în zonele 
rurale, în special prin eliminarea 
obstacolelor administrative și juridice;

10. evidențiază rolul întreprinderilor mici 
și mijlocii în dezvoltarea rurală și 
contribuția acestora la convergență la nivel 
regional și local; invită Comisia, statele 
membre și autoritățile regionale și locale să 
pună accent pe sporirea competitivității, 
sprijinind și alte sectoare de producție, și
să încurajeze spiritul întreprinzător în 
zonele rurale, în special prin eliminarea 
obstacolelor administrative și juridice și 
prin creșterea stimulentelor acordate 
pentru realizarea de noi activități 
antreprenoriale;

Or. el

Amendamentul 108
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. evidențiază rolul întreprinderilor mici 
și mijlocii în dezvoltarea rurală și 
contribuția acestora la convergență la nivel 
regional și local; invită Comisia, statele 
membre și autoritățile regionale și locale să 
încurajeze spiritul întreprinzător în zonele 
rurale, în special prin eliminarea 
obstacolelor administrative și juridice;

10. evidențiază rolul întreprinderilor mici 
și mijlocii în dezvoltarea rurală și 
contribuția acestora la convergență la nivel 
regional și local; invită Comisia, statele 
membre și autoritățile regionale și locale să 
încurajeze spiritul întreprinzător în zonele 
rurale, în special prin eliminarea 
obstacolelor administrative și juridice, și, 
de asemenea, să ofere mai mult sprijin 
activităților neagricole, promovând în 
același timp diversificarea economică în 
aceste zone;

Or. en
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Amendamentul 109
Petru Filip

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. evidențiază rolul întreprinderilor mici 
și mijlocii în dezvoltarea rurală și 
contribuția acestora la convergență la nivel 
regional și local; invită Comisia, statele 
membre și autoritățile regionale și locale să 
încurajeze spiritul întreprinzător în zonele 
rurale, în special prin eliminarea 
obstacolelor administrative și juridice;

10. evidențiază rolul întreprinderilor mici 
și mijlocii în dezvoltarea rurală și 
contribuția acestora la convergență la nivel 
regional și local; invită Comisia, statele 
membre și autoritățile regionale și locale să 
încurajeze spiritul întreprinzător în zonele 
rurale, în special prin elaborarea de noi 
instrumente financiare destinate acestei 
finalități și prin eliminarea obstacolelor 
administrative și juridice;

Or. ro

Amendamentul 110
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. evidențiază rolul întreprinderilor mici 
și mijlocii în dezvoltarea rurală și 
contribuția acestora la convergență la nivel 
regional și local; invită Comisia, statele 
membre și autoritățile regionale și locale să 
încurajeze spiritul întreprinzător în zonele 
rurale, în special prin eliminarea 
obstacolelor administrative și juridice;

10. evidențiază rolul întreprinderilor mici 
și mijlocii în dezvoltarea rurală și 
contribuția acestora la convergență la nivel 
regional și local; invită Comisia, statele 
membre și autoritățile regionale și locale să 
încurajeze spiritul întreprinzător în zonele 
rurale, în special prin eliminarea 
obstacolelor administrative, juridice sau 
legate de amenajare și prin crearea unei 
infrastructuri informatice adecvate;

Or. en
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Amendamentul 111
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Punctul 10a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. atrage din nou atenția Consiliului, 
Comisiei, statelor mmebre și autorităților 
locale cu privire la imensa provocare pe 
care  o reprezintă dispariția prefigurată a 
mai multor milioane de mici întreprinderi 
din zonele rurale, fapt ce va avea un 
impact considerabil la nivelul ocupării 
forței de muncă și, prin urmare, la nivelul 
stabilității spațiilor rurale; solicită luarea 
tuturor măsurilor necesare, la toate 
nivelurile, în strânsă cooperare cu 
partenerii economici și sociali;  

Or. fr

Amendamentul 112
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recunoaște faptul că dificultățile 
legate de punerea în aplicare a politicii de 
dezvoltare rurală țin de întrepătrunderea 
dintre politicile sectoriale și politica de 
coeziune teritorială, precum și dintre 
aspectele economice și sociale ale 
acestora, de numeroasele modele 
organizaționale pentru repartizarea 
competențelor și de coordonarea 
acțiunilor la nivelul statelor membre;

eliminat  

Or. es
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Amendamentul 113
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recunoaște faptul că dificultățile legate 
de punerea în aplicare a politicii de 
dezvoltare rurală țin de întrepătrunderea 
dintre politicile sectoriale și politica de 
coeziune teritorială, precum și dintre
aspectele economice și sociale ale acestora, 
de numeroasele modele organizaționale 
pentru repartizarea competențelor și de 
coordonarea acțiunilor la nivelul statelor 
membre;

11. recunoaște faptul că dificultățile legate 
de punerea în aplicare a politicii de 
dezvoltare rurală țin de absența unei 
sinergii între politicile sectoriale și politica 
de coeziune teritorială, precum și de
aspectele economice și sociale ale acestora, 
de numeroasele modele organizaționale 
pentru repartizarea competențelor și de 
coordonarea acțiunilor la nivelul statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 114
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recunoaște faptul că dificultățile legate 
de punerea în aplicare a politicii de 
dezvoltare rurală țin de întrepătrunderea 
dintre politicile sectoriale și politica de 
coeziune teritorială, precum și dintre 
aspectele economice și sociale ale acestora, 
de numeroasele modele organizaționale 
pentru repartizarea competențelor și de 
coordonarea acțiunilor la nivelul statelor 
membre; 

11. recunoaște faptul că dificultățile legate 
de punerea în aplicare a politicii de 
dezvoltare rurală țin de întrepătrunderea 
dintre politicile sectoriale și politica de 
coeziune, precum și dintre aspectele
economice și sociale ale acestora, de 
numeroasele modele organizaționale pentru 
repartizarea competențelor și de 
coordonarea acțiunilor la nivelul statelor 
membre; în acest sens, având în vedere 
ambiguitățile care există la nivelul 
legislației privind eligibilitatea măsurilor 
în cadrul FEADR și al fondurilor 
structurale, invită Comisia să acorde 
asistență statelor membre pentru ca 
acestea să înțeleagă în mod adecvat 
diferențele dintre aceste instrumente 
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financiare și să devină conștiente de 
sinergiile posibile, astfel încât să poată să 
absoarbă în mod corect fondurile alocate 
și să contribuie la sporirea valorii 
adăugate a acestor politici;

Or. en

Amendamentul 115
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. recunoaște faptul că dificultățile legate 
de punerea în aplicare a politicii de 
dezvoltare rurală țin de întrepătrunderea 
dintre politicile sectoriale și politica de 
coeziune teritorială, precum și dintre 
aspectele economice și sociale ale acestora, 
de numeroasele modele organizaționale 
pentru repartizarea competențelor și de 
coordonarea acțiunilor la nivelul statelor 
membre;

11. recunoaște faptul că dificultățile legate 
de punerea în aplicare a politicii de 
dezvoltare rurală țin de întrepătrunderea 
dintre politicile sectoriale și politica de 
coeziune teritorială, precum și dintre 
aspectele economice și sociale ale acestora, 
de numeroasele modele organizaționale 
pentru repartizarea competențelor și de 
coordonarea acțiunilor la nivelul statelor 
membre; prin urmare, invită statele 
membre să asigure o punere în aplicare 
coerentă a strategiilor de dezvoltare locală 
și să încurajeze dialogul dintre autoritățile 
responsabile de gestiunea acestora;

Or. en

Amendamentul 116
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că reforma finanțării 
dezvoltării rurale impune mai întâi 
efectuarea de către Comisie a unor studii 

12. consideră că reforma finanțării 
dezvoltării rurale impune mai întâi 
efectuarea de către Comisie a unor studii 
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aprofundate pentru a evalua influența PAC 
asupra dezvoltării regionale în cadrul 
coeziunii teritoriale, precum și formularea 
unei serii de bune practici pentru politica 
de dezvoltare rurală în ansamblu;

aprofundate pentru a evalua toate politicile 
sectoriale care un impact asupra zonelor 
rurale, în special PAC și politica 
regională, în cadrul coeziunii teritoriale, 
precum și formularea unei serii de bune 
practici pentru politica de dezvoltare rurală 
în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 117
Evgeni Kirilov, Gábor Harangozó, Gábor Harangozó

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. consideră că reforma finanțării
dezvoltării rurale impune mai întâi 
efectuarea de către Comisie a unor studii 
aprofundate pentru a evalua influența PAC 
asupra dezvoltării regionale în cadrul 
coeziunii teritoriale, precum și formularea 
unei serii de bune practici pentru politica 
de dezvoltare rurală în ansamblu;

12. consideră că reforma finanțării 
dezvoltării rurale impune mai întâi 
efectuarea de către Comisie a unor studii 
aprofundate pentru a evalua influența PAC 
asupra dezvoltării regionale în cadrul 
politicii de coeziune, precum și formularea 
unei serii de bune practici pentru politica 
de dezvoltare rurală în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 118
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Consiliul să convoace un consiliu 
mixt al miniștrilor agriculturii și 
dezvoltării rurale pentru a se realiza un 
schimb de opinii cu privire la cele mai 
bune metode de coordonare a politicii de 
coeziune și a măsurilor de dezvoltare 
rurală;

13. invită Consiliul să convoace un consiliu 
mixt al miniștrilor reponsabili de PAC și, 
respectiv, de politica regională pentru a se 
realiza un schimb de opinii cu privire la 
cele mai bune metode de coordonare a 
politicii de coeziune și a măsurilor de 
dezvoltare rurală;
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Or. en

Amendamentul 119
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Consiliul să convoace un consiliu 
mixt al miniștrilor agriculturii și dezvoltării 
rurale pentru a se realiza un schimb de 
opinii cu privire la cele mai bune metode 
de coordonare a politicii de coeziune și a 
măsurilor de dezvoltare rurală; 

13. invită Consiliul să convoace un consiliu 
mixt al miniștrilor agriculturii și dezvoltării 
rurale pentru a se realiza un schimb de 
opinii cu privire la cele mai bune metode 
de coordonare a politicii de coeziune și a 
măsurilor de dezvoltare rurală, și să invite 
la această reuniune reprezentanți ai 
organismelor regionale și locale;

Or. cs

Amendamentul 120
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Consiliul să convoace un consiliu 
mixt al miniștrilor agriculturii și dezvoltării 
rurale pentru a se realiza un schimb de 
opinii cu privire la cele mai bune metode 
de coordonare a politicii de coeziune și a 
măsurilor de dezvoltare rurală;

13. invită Consiliul să convoace un consiliu 
mixt al miniștrilor responsabili (în special 
al miniștrilor agriculturii și dezvoltării 
rurale, amenajării teritoriului, economiei 
și finanțelor) pentru a se realiza un schimb 
de opinii cu privire la cele mai bune 
metode de coordonare a politicii de 
coeziune și a măsurilor de dezvoltare 
rurală;

Or. fr
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Amendamentul 121
Petru Filip

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. invită Consiliul să convoace un consiliu 
mixt al miniștrilor agriculturii și dezvoltării 
rurale pentru a se realiza un schimb de 
opinii cu privire la cele mai bune metode 
de coordonare a politicii de coeziune și a 
măsurilor de dezvoltare rurală;

13. invită Consiliul să convoace un consiliu 
mixt al miniștrilor agriculturii și dezvoltării 
rurale și al miniștrilor însărcinați cu 
punerea în aplicare a politicilor regionale,
pentru a se realiza un schimb de opinii cu 
privire la cele mai bune metode de 
coordonare a politicii de coeziune și a 
măsurilor de dezvoltare rurală;

Or. ro

Amendamentul 122
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Punctul 13a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13 a. invită Comisia să stabilească sau să 
consolideze o reală administrare și un 
parteneriat la toate nivelurile, asociind în 
mod direct toți actorii, inclusiv IMM-urile 
și microîntreprinderile, precum și 
parteneri economici și sociali, în vederea 
definirii priorităților de acțiune cele mai 
adaptate necesităților de dezvoltare ale 
zonelor rurale; solicită Comisiei să 
organizeze această concertare în cel mai 
scurt timp;

Or. fr
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Amendamentul 123
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
recurgă la metoda deschisă de coordonare 
la nivel comunitar în cadrul politicii de 
dezvoltare rurală;

eliminat

Or. pl

Amendamentul 124
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
recurgă la metoda deschisă de coordonare 
la nivel comunitar în cadrul politicii de 
dezvoltare rurală;

eliminat

Or. el

Amendamentul 125
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
recurgă la metoda deschisă de coordonare 
la nivel comunitar în cadrul politicii de 
dezvoltare rurală;

14. invită Comisia și statele membre să 
adere la orientările strategice care au fost 
deja stabilite pentru dezvoltarea rurală;



PE415.311v04-00 62/63 AM\753138RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 126
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
recurgă la metoda deschisă de coordonare 
la nivel comunitar în cadrul politicii de 
dezvoltare rurală;

14. invită Comisia și statele membre să 
recurgă la metoda deschisă de coordonare 
la nivel comunitar în cadrul politicii de 
dezvoltare rurală pentru a dispune de o 
abordare coordonată și complementară, 
prin care să se sprijine restructurarea și 
diversificarea economiei în zonele rurale
ale Europei;

Or. en

Amendamentul 127
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. invită Comisia și statele membre să 
recurgă la metoda deschisă de coordonare 
la nivel comunitar în cadrul politicii de 
dezvoltare rurală;

14. invită Comisia și statele membre să 
recurgă la metoda deschisă de coordonare 
la nivel comunitar în cadrul politicii de 
dezvoltare rurală și să asocieze la acest 
proces reprezentanții autorităților locale 
și regionale;

Or. cs

Amendamentul 128
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. constată că în procesul de dezvoltare 
rurală trebuie să se țină seama de 
interesele zonelor suburbane și că acest 
proces trebuie coordonat îndeaproape cu 
promovarea dezvoltării urbane și 
subliniază că sinergiile dintre politicile de 
dezvoltare rurală și urbană nu sunt nici 
suficiente, nici eficiente;

Or. cs

Amendamentul 129
James Nicholson

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. recunoaște potențialul comunităților 
rurale de a acționa în mod pozitiv în 
favoarea mediului prin desfășurarea unor 
activități ecologice și dezvoltarea de surse 
de energie alternative, precum 
biocombustibilii, ținând seama în special 
de cele patru noi provocări ale politicii de 
dezvoltare rurală evidențiate în cadrul 
Bilanțului de sănătate al PAC, printre 
care se află, de exemplu, biodiversitatea și 
energiile regenerabile;

Or. en
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