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Amendamentul 1
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Referirea 6a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere viziunea asupra 
viitorului orașelor europene care stă la 
baza noii Carte de la Atena din 2003,

Or. pl

Amendamentul 2
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Referirea 21a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Convenția primarilor 
din 29 ianuarie 2008,

Or. de

Amendamentul 3
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Referirea 26a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– având în vedere noua Cartă de la Atena 
din 2003, proclamată la Lisabona, la 20 
noiembrie 2003, cu ocazia Consiliului 
european al urbaniștilor,

Or. en
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Amendamentul 4
Pierre Pribetich

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât este recunoscut faptul că 
problemele urbane se află în 
responsabilitatea autorităților naționale, 
regionale și locale, zonele urbane joacă 
totuși un rol esențial în punerea în aplicare 
eficientă a Strategiei de la Lisabona și a 
celei de la Gothenburg și reprezintă o 
parte foarte importantă a politicii de 
coeziune, pentru care sunt responsabile 
instituțiile UE;

întrucât deși este recunoscut faptul că 
problemele urbane se află în 
responsabilitatea autorităților naționale, 
regionale și locale, zonele urbane joacă 
totuși un rol esențial în punerea în aplicare 
eficientă a Strategiei de la Lisabona și a 
celei de la Göteborg și ocupă o poziție de 
prim rang în cadrul politicii de coeziune, 
pentru care sunt responsabile instituțiile 
UE;

Or. fr

Amendamentul 5
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât obiectivele UE stabilite în Carta 
de la Leipzig urmează să asigure o 
abordare integrată a aplicării în practică a 
politicii de dezvoltare urbană, pentru a crea 
spații urbane de înaltă calitate, pentru a 
moderniza rețelele de transport, energie și 
informare, precum și pentru a încuraja 
învățarea continuă, educația și inovarea, în 
special în zonele și cartierele intraurbane 
defavorizate;

B. întrucât obiectivele UE stabilite în Carta 
de la Leipzig urmează să asigure o 
abordare integrată a aplicării în practică a 
politicii de dezvoltare urbană, pentru a crea 
spații urbane de înaltă calitate, pentru a 
moderniza serviciile municipale și rețelele 
de transport, energie și informare, precum 
și pentru a încuraja învățarea continuă, 
educația și inovarea, în special în zonele și 
cartierele intraurbane defavorizate;

Or. pl



AM\753642RO.doc 5/41 PE415.342v01-00

RO

Amendamentul 6
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Βa. întrucât procesul de elaborare a unei 
„check list“ flexibile, adaptabile și 
dinamice pentru punerea în practică a 
Cartei de la Leipzig – o condiție prealabilă 
esențială pentru a răspunde nevoilor 
deosebit de variate ale diferitelor orașe 
europene – angajat deja de Președinția 
franceză, pe o parte și întocmirea 
ulterioară, de către fiecare stat membru, a 
planurilor de dezvoltare urbană integrată, 
pe de altă parte, pot să se dovedească 
foarte utile pentru a oferi informații 
privind diferitele situații și a permite 
punerea în practică a inițiativelor ghidate 
de obiective precise;

Or. el

Amendamentul 7
Pierre Pribetich

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât 80% dintre cele 492 milioane 
de locuitori ai UE locuiesc în orașe și 
întrucât există totuși diferențe 
semnificative între statele membre în ceea 
ce privește distribuția populației pe zone 
urbane, suburbane și rurale;

D. întrucât 80% dintre cele 492 milioane 
de locuitori ai UE locuiesc în orașe și 
întrucât există totuși diferențe 
semnificative între statele membre în ceea 
ce privește distribuția populației pe zone 
urbane, suburbane și rurale, dar că 
Uniunea se caracterizează totuși prin 
dezvoltarea sa policentrică;

Or. fr
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Amendamentul 8
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Da (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. întrucât, în pofida procentajului 
ridicat al populației urbane, nevoile și 
interesele acestora nu sunt întotdeauna 
respectate așa cum se cuvine în cadrul 
fondurilor, proiectelor, inițiativelor și 
strategiilor Uniunii Europene;

Or. es

Amendamentul 9
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât zonele urbane generează 70-
80% din PIB-ul UE, iar orașele sunt 
recunoscute ca centre ale inovării și forța 
motrice a dezvoltării regionale, naționale și 
europene;

E. întrucât zonele urbane generează 70-
80% din PIB-ul UE, iar orașele sunt 
recunoscute ca centre ale inovării și forța 
motrice a dezvoltării regionale, naționale și 
europene, întrucât însă orașele sunt 
răspunzătoare pentru mai mult de 75% 
din consumul mondial de energie și 
generează 80% din totalul emisiilor de 
gaze cu efect de seră ca urmare a 
producerii de energie, a transporturilor, 
industriei și termoficării;

Or. de
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Amendamentul 10
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât tendința de urbanizare este 
amplificată de migrația internă către 
capitale și alte metropole și creșterea 
demografică care rezultă constituie o 
sarcină imensă pentru orașele în creștere, 
deoarece acestea trebuie să gestioneze 
multiplicarea nevoilor în ceea ce privește 
tratarea deșeurilor, asigurarea de 
locuințe, educația și ocuparea forței de 
muncă;. 

Or. en

Amendamentul 11
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât tendința de urbanizare, care 
se amplifică continuu, are efecte 
considerabile asupra zonelor rurale, unde 
diminuarea populației și pierderea de 
capital uman, de lucrători, de 
consumatori și de studenți pune probleme 
majore; 

Or. en
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Amendamentul 12
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul G 

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în ciuda faptului că 
mecanismele politice, instituționale și 
constituționale din statele membre sunt 
diverse, zonele urbane ale UE se confruntă 
cu dificultăți și oportunități comune, fapt 
ce scoate în evidență necesitatea unei 
cooperări;

G. întrucât, în ciuda faptului că 
mecanismele politice, instituționale și 
constituționale din statele membre sunt 
diverse, zonele urbane ale UE se confruntă 
cu dificultăți și oportunități comune, fapt 
ce scoate în evidență necesitatea unei 
cooperări și a schimbului de bune practici;

Or. es

Amendamentul 13
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât, în ciuda faptului că 
mecanismele politice, instituționale și 
constituționale din statele membre sunt 
diverse, zonele urbane ale UE se confruntă 
cu dificultăți și oportunități comune, fapt 
ce scoate în evidență necesitatea unei 
cooperări; 

G. întrucât, în ciuda faptului că 
mecanismele politice, instituționale și 
constituționale din statele membre sunt 
diverse, zonele urbane ale UE se confruntă 
cu dificultăți și oportunități comune cărora 
trebuie să le facă față, fapt ce scoate în 
evidență necesitatea unei cooperări și 
recurgerii la bunele practici; 

Or. pl

Amendamentul 14
Pierre Pribetich

Propunere de rezoluție
Considerentul Ga (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ga. întrucât, pentru a măsura progresele 
și pentru a identifica problemele zonelor 
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urbane, este esențial să se dispună date 
statistice detaliate;

Or. fr

Amendamentul 15
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât dezvoltarea teritorială a UE se 
confruntă cu dificultățile restructurării 
economice, a ratei sporite a șomajului, a 
transportului inaccesibil și congestionat, a 
suprafețelor utilizabile limitate - problemă 
exacerbată de extinderea urbană -, a 
populației în scădere și îmbătrânite, a 
migrației în creștere, a excluderii sociale, a 
ratei ridicate și în continuă creștere a 
infracționalității, a „ghetoizării” anumitor
cartiere urbane, a locuințelor foarte uzate, a 
înrăutățirii calității vieții în zonele 
defavorizate, a numărului insuficient de 
parcuri și de zone de recreare, a poluării 
mediului, a gestionării apei și deșeurilor și 
a nevoii de aprovizionare garantată cu 
energie;

H. întrucât dezvoltarea teritorială a UE se 
confruntă cu dificultățile restructurării 
economice, a unor fluctuații semnificative 
pe piața muncii, a transportului inaccesibil 
și congestionat, a suprafețelor utilizabile 
limitate - problemă exacerbată de 
extinderea urbană -, a amenințării 
democrației din cauza scăderii populației, 
a populației îmbătrânite, a migrației în 
creștere, a excluderii sociale, a ratei 
ridicate și în continuă creștere a 
infracționalității, a apariției ghetourilor în
anumite cartiere urbane, a existenței unor 
zone ocupate de forme de construcție 
neconvenționale, a locuințelor foarte 
uzate, a înrăutățirii calității vieții în zonele 
defavorizate, a numărului insuficient de 
parcuri și de zone de recreare, a poluării 
mediului, a gestionării apei și deșeurilor și 
a nevoii de aprovizionare garantată cu 
energie;

Or. pl

Amendamentul 16
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât dezvoltarea teritorială a UE se H. întrucât dezvoltarea teritorială a UE se 
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confruntă cu dificultățile restructurării 
economice, a ratei sporite a șomajului, a 
transportului inaccesibil și congestionat, a 
suprafețelor utilizabile limitate - problemă 
exacerbată de extinderea urbană -, a 
populației în scădere și îmbătrânite, a 
migrației în creștere, a excluderii sociale, a 
ratei ridicate și în continuă creștere a 
infracționalității, a „ghetoizării” anumitor 
cartiere urbane, a locuințelor foarte uzate, a 
înrăutățirii calității vieții în zonele 
defavorizate, a numărului insuficient de 
parcuri și de zone de recreare, a poluării 
mediului, a gestionării apei și deșeurilor și 
a nevoii de aprovizionare garantată cu 
energie;

confruntă cu dificultățile restructurării 
economice, a ratei sporite a șomajului, a 
transportului inaccesibil și congestionat, a 
suprafețelor utilizabile limitate - problemă 
exacerbată de extinderea urbană -, a 
populației în scădere și îmbătrânite, a 
depopulării zonelor rurale și a micilor 
orașe în favoarea marilor aglomerări 
urbane, a migrației în creștere, a excluderii 
sociale, a ratei ridicate și în continuă 
creștere a infracționalității, a „ghetoizării” 
anumitor cartiere urbane, a locuințelor 
foarte uzate, a înrăutățirii calității vieții în 
zonele defavorizate, a numărului 
insuficient de parcuri și de zone de 
recreare, a poluării mediului, a gestionării 
apei, deșeurilor și reziduurilor și a nevoii 
de aprovizionare garantată cu energie și 
utilizare eficace a acesteia;

Or. es

Amendamentul 17
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât dezvoltarea teritorială a UE se 
confruntă cu dificultățile restructurării 
economice, a ratei sporite a șomajului, a 
transportului inaccesibil și congestionat, a 
suprafețelor utilizabile limitate - problemă 
exacerbată de extinderea urbană -, a 
populației în scădere și îmbătrânite, a 
migrației în creștere, a excluderii sociale, a 
ratei ridicate și în continuă creștere a 
infracționalității, a „ghetoizării” anumitor 
cartiere urbane, a locuințelor foarte uzate, a 
înrăutățirii calității vieții în zonele 
defavorizate, a numărului insuficient de 
parcuri și de zone de recreare, a poluării 
mediului, a gestionării apei și deșeurilor și 
a nevoii de aprovizionare garantată cu 
energie;

H. întrucât dezvoltarea teritorială a UE se 
confruntă cu dificultățile restructurării 
economice, a ratei sporite a șomajului, a 
transportului public inaccesibil și 
congestionat, a suprafețelor utilizabile 
limitate - problemă exacerbată de 
extinderea urbană -, a populației în scădere 
și îmbătrânite, a migrației în creștere, a 
excluderii sociale, a ratei ridicate și în 
continuă creștere a infracționalității, a 
„ghetoizării” anumitor cartiere urbane, a 
locuințelor foarte uzate, a înrăutățirii 
calității vieții în zonele defavorizate, a 
numărului insuficient de parcuri și de zone 
de recreare, a poluării mediului, a 
gestionării apei și deșeurilor și a nevoii de 
aprovizionare garantată cu energie;
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Or. fr

Amendamentul 18
Pierre Pribetich

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât schimbul de experiență și de 
practici recomandate în materie de 
dezvoltare a orașelor europene constituie 
un element fundamental pentru a face 
față concurenței mondiale;

Or. fr

Amendamentul 19
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât o guvernare, în special o e-
guvernare, coordonată cu toate părțile 
vizate ar putea minimiza problemele 
existente și ar putea avea ca rezultat 
abordarea integrată și bazată pe cooperare 
a extinderii urbane, luând în considerare 
zonele suburbane și spațiul rural adiacent, 
respectând metodele moderne de abordare 
a planificării urbane, precum creșterea 
inteligentă, noua planificare urbană și 
dezvoltarea urbană inteligentă;

I. întrucât guvernarea cu ajutorul 
tehnicilor electronice moderne, în special 
e-guvernarea, coordonată cu toate părțile 
vizate ar putea minimiza într-o mare 
măsură problemele existente și ar putea 
avea ca rezultat abordarea integrată și 
bazată pe cooperare a extinderii urbane, 
luând în considerare zonele suburbane și 
spațiul rural adiacent, respectând metodele 
moderne de abordare a planificării urbane, 
precum creșterea inteligentă, noua 
amenajare a teritoriului și dezvoltarea 
urbană inteligentă;

Or. pl
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Amendamentul 20
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât activitățile de dezvoltare urbană 
sunt favorabile îndeosebi participării 
întreprinderilor mici și mijlocii și întrucât 
politica de coeziune se orientează tot mai 
mult către promovarea avantajului 
competitiv al orașelor,

J. întrucât activitățile de dezvoltare urbană 
sunt favorabile îndeosebi participării 
întreprinderilor mici și mijlocii și în 
special în sectorul serviciilor și întrucât 
politica de coeziune se orientează tot mai 
mult către promovarea avantajului 
competitiv al orașelor, 

Or. pl

Amendamentul 21
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât IMM-urile, mai ales 
întreprinderile mici și foarte mici și 
activitățile artizanale și comerciale 
reprezintă un atu esențial pentru 
menținerea activităților în centrele urbane 
și a echilibrului, în special a echilibrului 
social, în cartiere iar politicile urbane 
privind reglementarea transporturilor, 
activitățile comerciale, reglementarea 
fondului funciar și scumpirea locuințelor 
sau, dimpotrivă, lipsa unei politici 
echilibrate, au provocat adesea dispariția 
activităților economice și rarefierea 
activităților de servicii personale;

Or. fr
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Amendamentul 22
Pierre Pribetich

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât pentru zonele urbane 
schimbările climatice reprezintă 
provocarea majoră a secolului XXI, atât 
în ceea ce privește renovarea parcului de 
locuințe vechi, cât și din perspectiva 
introducerii unor noi moduri de deplasare 
și infrastructuri urbane;

Or. fr

Amendamentul 23
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât trebuie continuată 
consolidarea parteneriatului între zonele 
urbane și cele rurale, deoarece primele 
sunt destinate să joace un rol major în 
dezvoltarea armonioasă și integrată a 
periferiilor lor într-o optică de coeziune 
teritorială și de dezvoltare regională 
echilibrată; 

Or. en

Amendamentul 24
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază importanța dezvoltării urbane 1. subliniază importanța dezvoltării urbane 
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durabile și contribuția zonelor urbane la 
dezvoltarea regională și invită Comisia să 
evalueze, să măsoare, să jaloneze și să 
discute periodic impactul politicilor UE 
asupra situației economice, sociale, 
sanitare, de transport, de mediu și de 
securitate din zonele urbane;

durabile și contribuția zonelor urbane la 
dezvoltarea regională și invită Comisia să 
evalueze, să măsoare, să jaloneze și să 
discute periodic impactul politicilor UE 
asupra situației economice și sociale, în
special în ceea ce privește problemele 
legate de educație și cultură, și asupra 
situației sanitare, de transport, de mediu și 
de securitate din zonele urbane;

Or. pl

Amendamentul 25
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că dimensiunea urbană nu este luată 
în considerare în mod corespunzător de 
unele state membre și invită Comisia și 
statele membre să analizeze și să evalueze, 
în cooperare cu autoritățile locale și 
regionale, impactul generalizării inițiativei 
URBAN, precum și să monitorizeze și să 
examineze regulat modul în care sunt 
utilizate fondurile UE în zonele urbane;

2. (Nu privește versiunea în limba 
română.)

Or. fr

Amendamentul 26
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că dimensiunea urbană nu este luată 
în considerare în mod corespunzător de 
unele state membre și invită Comisia și 
statele membre să analizeze și să evalueze, 

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că dimensiunea urbană nu este luată 
în considerare în mod corespunzător de 
unele state membre în cadrul 
implementării politicii de coeziune și 
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în cooperare cu autoritățile locale și 
regionale, impactul generalizării inițiativei 
URBAN, precum și să monitorizeze și să 
examineze regulat modul în care sunt 
utilizate fondurile UE în zonele urbane;

invită Comisia și statele membre să 
analizeze și să evalueze, în cooperare cu 
autoritățile locale și regionale, impactul 
generalizării inițiativei URBAN, precum și 
să monitorizeze și să examineze regulat 
modul în care sunt utilizate fondurile UE în 
zonele urbane;

Or. pl

Amendamentul 27
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că dimensiunea urbană nu este luată 
în considerare în mod corespunzător de 
unele state membre și invită Comisia și 
statele membre să analizeze și să evalueze, 
în cooperare cu autoritățile locale și 
regionale, impactul generalizării inițiativei 
URBAN, precum și să monitorizeze și să 
examineze regulat modul în care sunt 
utilizate fondurile UE în zonele urbane;

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că dimensiunea urbană nu este luată 
în considerare în mod corespunzător de 
unele state membre și invită Comisia și 
statele membre să analizeze și să evalueze,
în cooperare cu autoritățile locale și 
regionale, impactul generalizării inițiativei 
URBAN, precum și să monitorizeze și să 
examineze efectele utilizării fondurilor
UE în zonele urbane;

Or. pl

Amendamentul 28
Pierre Pribetich

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că dimensiunea urbană nu este luată 
în considerare în mod corespunzător de 
unele state membre și invită Comisia și 
statele membre să analizeze și să evalueze, 
în cooperare cu autoritățile locale și 
regionale, impactul generalizării inițiativei 
URBAN, precum și să monitorizeze și să 

2. reamintește că statele membre sunt 
invitate, nu obligate să integreze 
dezvoltarea urbană sustenabilă în cadrul 
priorităților strategice și, în consecință, își 
exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că 
dimensiunea urbană nu este luată în 
considerare în mod corespunzător de unele 
state membre; invită Comisia și statele 
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examineze regulat modul în care sunt 
utilizate fondurile UE în zonele urbane;

membre să analizeze și să evalueze, în 
cooperare cu autoritățile locale și 
regionale, impactul generalizării inițiativei 
URBAN, precum și să monitorizeze și să 
examineze regulat modul în care sunt 
utilizate fondurile UE în zonele urbane;

Or. fr

Amendamentul 29
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. face referire la experiențele pozitive 
prilejuite de inițiativa comunitară 
URBAN în ceea ce privește parteneriatul, 
abordarea integrată și principiul „de la 
bază la vârf“, care au contribuit 
considerabil la eficacitatea și 
adaptabilitatea proiectelor susținute; 
solicită să se țină cont de aceste realizări 
în cadrul dimensiunii urbane a fondurilor 
structurale și să se generalizeze 
introducerea mecanismelor comparabile 
în cadrul stimulării dezvoltării durabile a 
orașelor, astfel încât de aceste realizări să 
poată profita un număr cât mai mare de 
orașe; 

Or. de

Amendamentul 30
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este de părere că ar fi inoportună 
adoptarea unei definiții comune a noțiunii 

3. este de părere că ar fi inoportună 
adoptarea unei definiții comune a noțiunii 
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de „zone urbane”, deoarece aceasta nu ar 
lua în considerare în mod adecvat 
diversitatea de situații din statele membre 
și din regiuni și, prin urmare, consideră că 
orice definire și desemnare obligatorie a 
zonelor urbane ar trebui lăsată la 
latitudinea statelor membre, în 
conformitate cu principiul subsidiarității;

de „zone urbane”, deoarece aceasta nu ar 
lua în considerare în mod adecvat 
diversitatea de situații din statele membre 
și din regiuni și, prin urmare, consideră că 
orice definire și desemnare obligatorie a 
zonelor urbane ar trebui lăsată la 
latitudinea statelor membre, în 
conformitate cu principiul subsidiarității,
pe baza unor indicatori europeni comuni;

Or. fr

Amendamentul 31
Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este de părere că ar fi inoportună
adoptarea unei definiții comune a noțiunii 
de „zone urbane”, deoarece aceasta nu ar 
lua în considerare în mod adecvat 
diversitatea de situații din statele membre 
și din regiuni și, prin urmare, consideră 
că orice definire și desemnare obligatorie 
a zonelor urbane ar trebui lăsată la 
latitudinea statelor membre, în 
conformitate cu principiul subsidiarității;

3. solicită Comisiei și statelor membre să 
verifice dacă este fezabilă adoptarea unei 
definiții comune a noțiunii de „zone 
urbane“; invită Comisia să sprijine acest 
proces prin înaintarea unor propuneri 
constructive;

Or. de

Amendamentul 32
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Alineatul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este de părere că ar fi inoportună
adoptarea unei definiții comune a noțiunii 
de „zone urbane”, deoarece aceasta nu ar 
lua în considerare în mod adecvat

3. este de părere că ar fi complicată
adoptarea unei definiții comune a noțiunii 
de „zone urbane”, deoarece este dificilă 
regruparea diversității de situații din 
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diversitatea de situații din statele membre 
și din regiuni și, prin urmare, consideră că
orice definire și desemnare obligatorie a 
zonelor urbane ar trebui lăsată la 
latitudinea statelor membre, în 
conformitate cu principiul subsidiarității; 

statele membre și din regiuni și, prin 
urmare, consideră că orice definire și 
desemnare obligatorie a zonelor urbane ar 
trebui să fixeze parametri comuni minimi;

Or. es

Amendamentul 33
Pierre Pribetich

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. este de părere că ar fi inoportună 
adoptarea unei definiții comune a noțiunii 
de „zone urbane”, deoarece aceasta nu ar 
lua în considerare în mod adecvat 
diversitatea de situații din statele membre 
și din regiuni și, prin urmare, consideră că 
orice definire și desemnare obligatorie a 
zonelor urbane ar trebui lăsată la 
latitudinea statelor membre, în 
conformitate cu principiul subsidiarității;

3. este de părere că ar fi inoportună 
adoptarea unei definiții comune a noțiunii 
de „zone urbane” și într-un mod mai 
general a termenului „urban“, deoarece 
aceasta nu ar lua în considerare în mod 
adecvat diversitatea de situații din statele 
membre și din regiuni și, prin urmare, 
consideră că orice definire și desemnare 
obligatorie a zonelor urbane ar trebui lăsată 
la latitudinea statelor membre, în 
conformitate cu principiul subsidiarității;

Or. fr

Amendamentul 34
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. invită statele membre să ia toate 
măsurile care se impun pentru sprijinirea 
capitalelor și a celorlalte metropole în 
eforturile pe care acestea le desfășoară 
pentru a face față noilor provocări create 
de urbanizare și de creșterea demografică, 
în special în ceea ce privește gestionarea 
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deșeurilor, asigurarea de locuințe, 
ocuparea forței de muncă și educația;  

Or. en

Amendamentul 35
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. consideră că, în acest context, ținând 
cont de faptul evident că, prin natura lor, 
mecanismele constituționale diferite ale 
statelor membre nu sunt compatibile cu 
metodologiile armonizate, în ciuda 
eficacității diferitelor nivele de 
guvernanță, ar fi util ca statele membre să 
definească, dacă este cazul, în urma 
consultațiilor publice, dimensiunea 
urbană în concepția lor, pentru a 
consolida armonizarea internă și a 
ameliora interacțiunea cu Comisia;

Or. el

Amendamentul 36
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Alineatul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă faptul că, până în prezent, nu a 
fost utilizată pe deplin posibilitatea 
subdelegării, posibil prin intermediul unor 
subvenții globale acordate autorităților 
municipale în cadrul programelor 
operaționale finanțate din FEDR, și este 
convins de faptul că în următoarea 
perioadă de programare ar trebui prevăzut, 
în contextul abordării bazate pe guvernanța 
pe mai multe niveluri, un rol clar pentru 
zonele urbane ca organisme intermediare și 

4. regretă faptul că, până în prezent, nu a 
fost utilizată pe deplin posibilitatea 
subdelegării, posibil prin intermediul unor 
subvenții globale acordate autorităților 
municipale în cadrul programelor 
operaționale finanțate din FEDR, și este 
convins de faptul că în următoarea 
perioadă de programare ar trebui prevăzut, 
în contextul abordării bazate pe guvernanța 
pe mai multe niveluri, un rol clar pentru 
zonele urbane ca organisme intermediare;
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consideră că dimensiunea urbană și 
subdelegarea în cadrul politicii urbane ar 
trebui să fie obligatorii;

insistă să se încurajeze subdelegarea 
dimensiunii urbane a politicii regionale;

Or. es

Amendamentul 37
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă faptul că, până în prezent, nu a 
fost utilizată pe deplin posibilitatea 
subdelegării, posibil prin intermediul unor 
subvenții globale acordate autorităților 
municipale în cadrul programelor 
operaționale finanțate din FEDR, și este 
convins de faptul că în următoarea 
perioadă de programare ar trebui prevăzut, 
în contextul abordării bazate pe guvernanța 
pe mai multe niveluri, un rol clar pentru 
zonele urbane ca organisme intermediare și 
consideră că dimensiunea urbană și 
subdelegarea în cadrul politicii urbane ar 
trebui să fie obligatorii;

4. regretă faptul că, până în prezent, nu a 
fost utilizată pe deplin posibilitatea 
subdelegării, posibil prin intermediul unor 
subvenții globale acordate autorităților
municipale în cadrul programelor 
operaționale finanțate din FEDR, și este 
convins de faptul că în următoarea 
perioadă de programare ar trebui prevăzut, 
în contextul abordării bazate pe guvernanța 
pe mai multe niveluri, un rol clar pentru 
zonele urbane ca organisme intermediare;

Or. de

Amendamentul 38
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă faptul că, până în prezent, nu a 
fost utilizată pe deplin posibilitatea 
subdelegării, posibil prin intermediul unor 
subvenții globale acordate autorităților 
municipale în cadrul programelor 
operaționale finanțate din FEDR, și este 
convins de faptul că în următoarea 

4. regretă faptul că, până în prezent, nu a 
fost utilizată pe deplin posibilitatea 
subdelegării, posibil prin intermediul unor 
subvenții globale acordate autorităților 
municipale în cadrul programelor 
operaționale finanțate din FEDR, și este 
convins de faptul că în următoarea 
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perioadă de programare ar trebui prevăzut, 
în contextul abordării bazate pe guvernanța 
pe mai multe niveluri, un rol clar pentru 
zonele urbane ca organisme intermediare și 
consideră că dimensiunea urbană și 
subdelegarea în cadrul politicii urbane ar 
trebui să fie obligatorii;

perioadă de programare ar trebui prevăzut, 
în contextul abordării bazate pe guvernanța 
pe mai multe niveluri, un rol clar pentru 
zonele urbane ca organisme intermediare și 
consideră că dimensiunea urbană și 
subdelegarea în cadrul politicii urbane ar 
trebui să fie obligatorii; trebuie să se evite 
ca transferul de competențe să atragă 
după sine dezmembrarea politicii 
regionale; de aceea trebuie reglementate 
cu prudență modalitățile de transfer al 
competențelor; 

Or. hu

Amendamentul 39
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. regretă faptul că, până în prezent, nu a 
fost utilizată pe deplin posibilitatea 
subdelegării, posibil prin intermediul unor 
subvenții globale acordate autorităților 
municipale în cadrul programelor 
operaționale finanțate din FEDR, și este 
convins de faptul că în următoarea 
perioadă de programare ar trebui prevăzut, 
în contextul abordării bazate pe guvernanța 
pe mai multe niveluri, un rol clar pentru 
zonele urbane ca organisme intermediare 
și consideră că dimensiunea urbană și 
subdelegarea în cadrul politicii urbane ar 
trebui să fie obligatorii;

4. regretă faptul că, până în prezent, nu a 
fost utilizată pe deplin posibilitatea 
subdelegării, posibil prin intermediul unor 
subvenții globale acordate autorităților 
municipale în cadrul programelor 
operaționale finanțate din FEDR, și este 
convins de faptul că în următoarea 
perioadă de programare ar trebui prevăzut, 
în contextul abordării bazate pe guvernanța 
pe mai multe niveluri, un rol clar pentru 
zonele urbane ca structuri intermediare și 
consideră că dimensiunea urbană și 
subdelegarea în cadrul politicii urbane ar 
trebui să fie obligatorii; 

Or. pl

Amendamentul 40
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Alineatul 4a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că statele membre au 
posibilitatea de a delega orașelor 
gestionarea ajutoarelor comunitare 
destinate efectuării de acțiuni ce vizează 
realizarea unei dezvoltări urbane 
durabile; acest aspect este extrem de 
important deoarece este vorba de 
depășirea provocărilor cu caracter 
esențialmente local, precum excluderea 
socială și lipsa accesului la servicii 
esențiale și la nevoi fundamentale cum ar 
fi o locuință respectabilă la un preț 
accesibil;consideră că orașele ar trebui 
să-și asume răspunderea de la planificare 
până la punerea în aplicare a acțiunii 
întreprinse

Or. es

Amendamentul 41
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. în acest context, consideră util să 
îndemne toate statele membre să 
examineze posibilitatea de a crea mari
aglomerații în locuri în care acestea nu 
există, care vor funcționa, între altele, ca 
niște rețele de coeziune urbană, de dialog 
și cooperare; 

Or. el

Amendamentul 42
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

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

4a. consideră că s-a demonstrat că 
dezvoltarea durabilă a orașelor necesită o 
abordare unitară și integrată care poate fi 
implementată numai cu condiția 
colaborării factorilor de decizie de la toate 
nivelurile administrative; solicită ca 
abordarea integrată să devină o condiție 
obligatorie pentru alocarea fondurilor 
structurale cât mai curând posibil, cel mai 
târziu pentru perioada de finanțare de 
după 2013;

Or. de

Amendamentul 43
Pierre Pribetich

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază ideea că subdelegarea 
constituie un instrument cheie pentru 
îmbunătățirea capacității administrative 
de gestionare locală și pentru creșterea 
teritorială și europeană;

Or. fr

Amendamentul 44
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Alineatul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. evidențiază importanța unei abordări 
integrate a planificării dezvoltării urbane;
propune ca orice sprijin public acordat 
dezvoltării urbane să se bazeze pe planuri 

5. evidențiază importanța unei abordări 
integrate a planificării dezvoltării urbane;
propune ca orice sprijin public acordat 
dezvoltării urbane să se bazeze pe planuri 
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de dezvoltare urbană integrate și invită 
Comisia să elaboreze orientări care să 
conțină recomandări și exemple de bune 
practici în ceea ce privește planurile de 
dezvoltare urbană integrate;

de dezvoltare urbană integrate;consideră 
că această abordare integrată ar trebui, de 
asemenea, să reprezinte unul din criteriile 
pentru acordarea de resurse din fondurile 
structurale și de împrumuturi din partea 
Băncii Europene de Investiții;invită 
Comisia să elaboreze orientări care să 
conțină recomandări și exemple de bune 
practici în ceea ce privește planurile de 
dezvoltare urbană integrate și să favorizeze 
schimbul de bune practici între 
autoritățile naționale, regionale și locale;

Or. es

Amendamentul 45
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Alineatul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. invită statele membre să acorde 
prioritate finanțării proiectelor care 
materializează planurile de gestionare 
urbană durabilă în cadrele lor strategice 
de referință și în programele operaționale 
naționale;; 

Or. es

Amendamentul 46
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. consideră că orașelor le revine o 
responsabilitate deosebită în ceea ce 
privește atingerea obiectivelor 
Comunității în domeniul mediului 
datorită poziției unice în care se află 
pentru a găsi potențiale soluții care să 
contribuie la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră; îndeamnă statele 
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membre să includă protecția climei în 
dezvoltarea urbană ca obiectiv orizontal;

Or. de

Amendamentul 47
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Alineatul 5b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5b. reamintește că planurile de gestionare 
urbană durabilă trebuie să includă:
planul privind deșeurile, hărțile acustice 
și planurile de acțiune, programele locale 
privind poluarea atmosferică și a 
mediului, perspectivele de creștere 
demografică, cererea noilor zone urbane, 
recuperarea terenurilor virane și a 
clădirilor abandonate, reabilitarea 
cartierelor în declin și a zonelor 
dezindustrializate, disponibilitatea și 
accesibilitatea serviciilor publice, 
structura urbană și proporția spațiilor 
verzi, facilitățile pentru persoanele cu 
handicap, punerea în valoare a 
patrimoniului cultural, istoric și natural, 
estimarea nevoilor de apă și energie și 
utilizarea eficace a acestora, 
disponibilitatea transporturilor publice, 
gestionarea eficace a traficului, 
integrarea grupurilor vulnerabile 
(imigranți, minorități, persoane cu 
calificări reduse, persoane cu handicap, 
femei etc.), disponibilitatea unor locuințe 
respectabile la prețuri accesibile, 
planurile de luptă împotriva delincvenței; 

Or. es
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Amendamentul 48
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că elaborarea de planuri 
integrate pentru dezvoltarea urbană ar fi 
eficientă numai în cazul în care sunt 
disponibile resurse suficiente și recomandă, 
prin urmare, ca resursele disponibile să fie 
concentrate pe acțiuni specifice; propune 
un nivel minim al cheltuielilor din 
fondurile structurale de 1 000 EUR pe cap 
de locuitor al unei zone urbane într-o 
perioadă de programare;

6. consideră că elaborarea de planuri 
integrate pentru dezvoltarea urbană ar fi 
eficientă numai în cazul în care sunt 
disponibile resurse suficiente și recomandă, 
prin urmare, ca resursele disponibile să fie 
concentrate pe acțiuni specifice;

Or. de

Amendamentul 49
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că elaborarea de planuri 
integrate pentru dezvoltarea urbană ar fi 
eficientă numai în cazul în care sunt 
disponibile resurse suficiente și recomandă, 
prin urmare, ca resursele disponibile să fie 
concentrate pe acțiuni specifice; propune 
un nivel minim al cheltuielilor din 
fondurile structurale de 1 000 EUR pe cap 
de locuitor al unei zone urbane într-o 
perioadă de programare;

6. consideră că elaborarea de planuri 
integrate pentru dezvoltarea urbană ar fi 
eficientă numai în cazul în care sunt 
disponibile resurse suficiente și recomandă, 
prin urmare, ca resursele disponibile să fie 
concentrate pe acțiuni specifice;

Or. fr
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Amendamentul 50
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că elaborarea de planuri 
integrate pentru dezvoltarea urbană ar fi 
eficientă numai în cazul în care sunt 
disponibile resurse suficiente și recomandă, 
prin urmare, ca resursele disponibile să fie 
concentrate pe acțiuni specifice; propune 
un nivel minim al cheltuielilor din 
fondurile structurale de 1 000 EUR pe cap 
de locuitor al unei zone urbane într-o 
perioadă de programare;

6. consideră că elaborarea de planuri 
integrate pentru dezvoltarea urbană ar fi 
eficientă numai în cazul în care sunt 
disponibile resurse suficiente și recomandă, 
prin urmare, ca resursele disponibile să fie 
concentrate pe acțiuni specifice;

Or. pl

Amendamentul 51
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Alineatul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că elaborarea de planuri 
integrate pentru dezvoltarea urbană ar fi 
eficientă numai în cazul în care sunt 
disponibile resurse suficiente și recomandă, 
prin urmare, ca resursele disponibile să fie 
concentrate pe acțiuni specifice; propune 
un nivel minim al cheltuielilor din 
fondurile structurale de 1 000 EUR pe cap 
de locuitor al unei zone urbane într-o 
perioadă de programare;

6. consideră că elaborarea de planuri 
integrate pentru dezvoltarea urbană ar fi 
eficientă numai în cazul în care sunt 
disponibile resurse suficiente și recomandă, 
prin urmare, ca resursele disponibile să fie 
concentrate pe acțiuni specifice; 

Or. es

Amendamentul 52
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. consideră că elaborarea de planuri 
integrate pentru dezvoltarea urbană ar fi 
eficientă numai în cazul în care sunt 
disponibile resurse suficiente și recomandă, 
prin urmare, ca resursele disponibile să fie 
concentrate pe acțiuni specifice; propune 
un nivel minim al cheltuielilor din 
fondurile structurale de 1 000 EUR pe cap 
de locuitor al unei zone urbane într-o 
perioadă de programare;

6. consideră că elaborarea de planuri 
integrate pentru dezvoltarea urbană ar fi 
eficientă numai în cazul în care sunt 
disponibile resurse suficiente și recomandă, 
prin urmare, ca resursele disponibile să fie 
concentrate pe acțiuni specifice; propune 
un nivel minim al cheltuielilor din 
fondurile structurale pe cap de locuitor al 
unei zone urbane într-o perioadă de 
programare a cărui valoare minimă 
trebuie definită astfel încât fracționarea 
acestei sume să nu reprezinte o sarcină 
irealistă pentru regiune;

Or. hu

Amendamentul 53
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că este necesară transformarea 
urgentă a capacității de guvernanță urbană 
și atrage atenția statelor membre asupra 
nevoii imperative de a adopta o abordare 
integrată în ceea ce privește punerea în 
aplicare a politicii de dezvoltare urbană, 
implicând în această acțiune guvernele 
naționale, autoritățile regionale și locale, 
precum și toate celelalte părți vizate, pe 
baza principiului parteneriatului; 

7. consideră că este necesară transformarea 
urgentă a capacității de guvernanță urbană 
verticală și orizontală și atrage atenția 
statelor membre asupra nevoii imperative 
de a adopta o abordare integrată în ceea ce 
privește punerea în aplicare a politicii de 
dezvoltare urbană (care abordează 
chestiuni fundamentale legate de viața de 
zi cu zi a cetățenilor, precum 
transporturile, serviciile publice, calitatea 
vieții, locurile de muncă și activitățile 
economice locale, securitatea etc.), 
implicând în această acțiune guvernele 
naționale, autoritățile regionale și locale, 
precum și toate celelalte părți vizate 
publice și private, pe baza principiului 
parteneriatului; 

Or. fr
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Amendamentul 54
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște dificultatea cu care se 
confruntă autoritățile urbane în ceea ce 
privește reconcilierea domeniilor din 
cadrul FSE, urmărind totodată 
dezvoltarea economică și socială, precum 
și a celor din cadrul FEDR, planificând 
totodată investiții pentru infrastructura 
fizică; consideră că ar trebui să se 
renunțe la principiul unui fond unic și 
invită Comisia să examineze posibilitatea 
fuzionării celor două fonduri;

8. consideră că posibilitatea de a 
concentra intervențiile pe criterii 
geografice și tematice, au permis 
acumularea unor experiențe utile pentru 
coordonarea la nivel local a finanțărilor 
din fondurile FEDER și FSE;  solicită 
autorităților locale și regionale ca, pe 
baza acestor experiențe, să exploateze mai 
bine sinergiile oferite de FEDER și FSE 
și să consolideze finanțarea integrată;

Or. de

Amendamentul 55
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște dificultatea cu care se 
confruntă autoritățile urbane în ceea ce 
privește reconcilierea domeniilor din 
cadrul FSE, urmărind totodată dezvoltarea 
economică și socială, precum și a celor din 
cadrul FEDR, planificând totodată 
investiții pentru infrastructura fizică; 
consideră că ar trebui să se renunțe la 
principiul unui fond unic și invită 
Comisia să examineze posibilitatea 
fuzionării celor două fonduri;

8. recunoaște dificultatea cu care se 
confruntă autoritățile urbane în ceea ce 
privește reconcilierea domeniilor din 
cadrul FSE, urmărind totodată dezvoltarea 
economică și socială, precum și a celor din 
cadrul FEDR, planificând totodată 
investiții pentru infrastructura fizică; 
consideră că ar fi util să examineze 
posibilitatea fuzionării celor două fonduri 
dacă acest demers ar putea să garanteze 
simplificarea procedurilor;

Or. el
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Amendamentul 56
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Alineatul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște dificultatea cu care se 
confruntă autoritățile urbane în ceea ce 
privește reconcilierea domeniilor din 
cadrul FSE, urmărind totodată dezvoltarea 
economică și socială, precum și a celor din 
cadrul FEDR, planificând totodată 
investiții pentru infrastructura 
fizică;consideră că ar trebui să se renunțe la 
principiul unui fond unic și invită Comisia 
să examineze posibilitatea fuzionării celor 
două fonduri;

8. recunoaște dificultatea cu care se 
confruntă autoritățile urbane în ceea ce 
privește reconcilierea domeniilor din 
cadrul FSE, urmărind totodată dezvoltarea 
economică și socială, precum și a celor din 
cadrul FEDR, planificând totodată 
investiții pentru infrastructura 
fizică;consideră că ar trebui să se renunțe la 
principiul unui fond unic și invită Comisia 
să examineze această posibilitate; 

Or. es

Amendamentul 57
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște dificultatea cu care se 
confruntă autoritățile urbane în ceea ce 
privește reconcilierea domeniilor din 
cadrul FSE, urmărind totodată dezvoltarea 
economică și socială, precum și a celor din 
cadrul FEDR, planificând totodată 
investiții pentru infrastructura fizică;
consideră că ar trebui să se renunțe la 
principiul unui fond unic și invită 
Comisia să examineze posibilitatea 
fuzionării celor două fonduri;

8. recunoaște dificultatea cu care se 
confruntă autoritățile urbane în ceea ce 
privește reconcilierea domeniilor din 
cadrul FSE, urmărind totodată dezvoltarea 
economică și socială, precum și a celor din 
cadrul FEDR, planificând totodată 
investiții pentru infrastructura fizică;
consideră că principiul „program unic, 
fond unic” ar trebui revizuit;

Or. pl
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Amendamentul 58
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. recunoaște dificultatea cu care se 
confruntă autoritățile urbane în ceea ce 
privește reconcilierea domeniilor din 
cadrul FSE, urmărind totodată dezvoltarea 
economică și socială, precum și a celor din 
cadrul FEDR, planificând totodată 
investiții pentru infrastructura fizică; 
consideră că ar trebui să se renunțe la 
principiul unui fond unic și invită Comisia 
să examineze posibilitatea fuzionării celor 
două fonduri;

8. recunoaște dificultatea cu care se 
confruntă autoritățile urbane în ceea ce 
privește reconcilierea domeniilor din 
cadrul FSE, urmărind totodată dezvoltarea 
economică și socială, precum și a celor din 
cadrul FEDR, planificând totodată 
investiții pentru infrastructura tehnică; 
consideră că ar trebui să se renunțe la 
principiul unui fond unic și invită Comisia 
să examineze posibilitatea fuzionării celor 
două fonduri;

Or. pl

Amendamentul 59
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. sprijină ideea privind principiul 
reînnoirii pe care se bazează instrumentul 
JESSICA și potențialul prezentat de acesta 
pentru creșterea economică în zonele 
urbane și consideră că în următoarea 
perioadă de programare întreaga politic 
regională trebuie să se bazeze într-o 
măsură considerabil mai mare pe fonduri 
permanent reînnoite, din care să se ofere 
credite, decât numai pe subvenții, așa cum 
se practică în prezent;

9. sprijină ideea privind principiul 
reînnoirii pe care se bazează instrumentul 
JESSICA și potențialul prezentat de acesta 
pentru creșterea economică în zonele 
urbane și consideră că în următoarea 
perioadă de programare trebuie analizate 
avantajele anumitor elemente ale politicii
regionale care se bazează într-o măsură 
mai mare pe fonduri permanent reînnoite, 
din care să se ofere credite, decât numai pe 
subvenții, așa cum se practică în prezent;

Or. en
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Amendamentul 60
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. sprijină ideea privind principiul 
reînnoirii pe care se bazează instrumentul 
JESSICA și potențialul prezentat de acesta 
pentru creșterea economică în zonele 
urbane și consideră că în următoarea 
perioadă de programare întreaga politic
regională trebuie să se bazeze într-o 
măsură considerabil mai mare pe fonduri
permanent reînnoite, din care să se ofere 
credite, decât numai pe subvenții, așa cum 
se practică în prezent;

9. sprijină ideea privind principiul 
reînnoirii pe care se bazează instrumentul 
JESSICA și potențialul prezentat de acesta 
pentru creșterea economică în zonele 
urbane și consideră că în următoarea 
perioadă de programare întreaga politică
regională trebuie să utilizeze mai mult 
fondurile permanent reînnoite, din care să 
se ofere credite, decât să recurgă numai la 
subvenții, așa cum se practică în prezent;

Or. el

Amendamentul 61
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. sprijină ideea privind principiul 
reînnoirii pe care se bazează instrumentul 
JESSICA și potențialul prezentat de acesta 
pentru creșterea economică în zonele 
urbane și consideră că în următoarea 
perioadă de programare întreaga politic
regională trebuie să se bazeze într-o 
măsură considerabil mai mare pe fonduri 
permanent reînnoite, din care să se ofere 
credite, decât numai pe subvenții, așa cum 
se practică în prezent;

9. sprijină ideea privind principiul 
reînnoirii pe care se bazează instrumentul 
JESSICA și potențialul prezentat de acesta 
pentru creșterea economică în zonele 
urbane și consideră că în următoarea 
perioadă de programare politica regională 
trebuie să se bazeze în principal pe 
ingineria financiară;

Or. pl
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Amendamentul 62
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. sprijină ideea privind principiul 
reînnoirii pe care se bazează instrumentul 
JESSICA și potențialul prezentat de acesta 
pentru creșterea economică în zonele 
urbane și consideră că în următoarea 
perioadă de programare întreaga politic
regională trebuie să se bazeze într-o 
măsură considerabil mai mare pe fonduri 
permanent reînnoite, din care să se ofere 
credite, decât numai pe subvenții, așa cum 
se practică în prezent;

9. sprijină ideea privind principiul 
reînnoirii pe care se bazează instrumentul 
JESSICA și potențialul prezentat de acesta 
pentru creșterea economică în zonele 
urbane și consideră că în următoarea 
perioadă de programare politica regională 
trebuie să se bazeze într-o mare măsură pe 
fonduri permanent reînnoite, din care să se 
ofere credite avantajoase, decât numai pe 
subvenții, așa cum se practică în prezent;

Or. pl

Amendamentul 63
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată potențialul de dezvoltare 
urbană al sectorului privat și consideră că 
utilizarea parteneriatelor public-privat ar 
trebui prevăzută și încurajată sistematic 
pentru instituirea de mecanisme de 
finanțare și proiecte inovatoare;

10. constată potențialul de dezvoltare 
urbană al sectorului privat și consideră că 
utilizarea parteneriatelor public-privat ar 
trebui prevăzută și încurajată sistematic 
pentru instituirea de mecanisme de 
finanțare și proiecte inovatoare; având în 
vedere că, pentru a asigura respectarea 
principiului subsidiarității și al 
autonomiei locale, este de datoria 
autorităților publice să facă alegerile 
strategice și practice (alegerea tipurilor de 
servicii, întocmirea caietelor de sarcini, 
menținerea unui nivel de control…) în 
privința misiunilor ce vor fi încredințate 
organismelor private competente; 

Or. fr
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Amendamentul 64
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată potențialul de dezvoltare 
urbană al sectorului privat și consideră că 
utilizarea parteneriatelor public-privat ar 
trebui prevăzută și încurajată sistematic
pentru instituirea de mecanisme de 
finanțare și proiecte inovatoare;

10. constată potențialul de dezvoltare 
urbană al sectorului privat și consideră că 
și utilizarea parteneriatelor public-privat ar 
trebui prevăzută și încurajată pentru 
instituirea de mecanisme de finanțare și 
proiecte inovatoare; relevă faptul că 
pentru acest lucru este nevoie de coduri 
de conduită clare și transparente, mai ales 
în ceea ce privește activitatea instituțiilor 
și întreprinderilor publice;

Or. de

Amendamentul 65
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată potențialul de dezvoltare 
urbană al sectorului privat și consideră că 
utilizarea parteneriatelor public-privat ar 
trebui prevăzută și încurajată sistematic 
pentru instituirea de mecanisme de 
finanțare și proiecte inovatoare;

10. constată potențialul de dezvoltare 
urbană al sectorului privat și consideră că
trebuie extinsă utilizarea parteneriatelor 
public-privat în căutarea de soluții la 
problemele economice și sociale 
importante cu care se confruntă zonele 
urbane; 

Or. pl

Amendamentul 66
Pierre Pribetich

Propunere de rezoluție
Punctul 10
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. constată potențialul de dezvoltare 
urbană al sectorului privat și consideră că 
utilizarea parteneriatelor public-privat ar 
trebui prevăzută și încurajată sistematic 
pentru instituirea de mecanisme de 
finanțare și proiecte inovatoare;

10. constată potențialul de dezvoltare 
urbană al sectorului privat și consideră că 
utilizarea parteneriatelor public-privat ar 
trebui prevăzută și încurajată sistematic 
pentru instituirea de mecanisme de 
finanțare și proiecte inovatoare, îndeosebi 
pentru construcția de infrastructuri și 
pentru locuințe;

Or. fr

Amendamentul 67
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată că, pe lângă politica regională, 
există și alte politici comunitare care oferă, 
de asemenea, sprijin financiar zonelor 
urbane și invită, prin urmare, Comisia să 
elaboreze și să propună modificări de 
politică concrete, care să unifice toate
resursele UE alocate zonelor urbane, 
pentru a garanta în practică aplicarea 
abordării integrate;

12. constată că, pe lângă politica regională, 
există și alte politici comunitare care oferă, 
de asemenea, sprijin financiar zonelor 
urbane și invită, prin urmare, Comisia să 
elaboreze și să propună modificări de 
politică concrete, care să utilizeze de o 
manieră coordonată resursele UE alocate 
zonelor urbane, pentru a garanta în practică 
aplicarea abordării integrate, însă 
permanent din perspectiva politicii de 
coeziune;

Or. el

Amendamentul 68
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Alineatul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. constată că, pe lângă politica regională, 
există și alte politici comunitare care oferă, 

12. constată că, pe lângă politica regională, 
există și alte politici comunitare care oferă, 
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de asemenea, sprijin financiar zonelor 
urbane și invită, prin urmare, Comisia să 
elaboreze și să propună modificări de 
politică concrete, care să unifice toate 
resursele UE alocate zonelor urbane, 
pentru a garanta în practică aplicarea 
abordării integrate;

de asemenea, sprijin financiar zonelor 
urbane și invită, prin urmare, Comisia să 
elaboreze și să propună o mai bună 
coordonare a politicilor vizate, care să 
unifice toate resursele UE alocate zonelor 
urbane, pentru a garanta în practică 
aplicarea abordării integrate

Or. es

Amendamentul 69
Pierre Pribetich

Propunere de rezoluție
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. consideră că structurile de 
guvernanță instituite în statele membre 
sunt încă prost adaptate pentru 
încurajarea cooperării orizontale și face 
un apel ferm la Comisie să promoveze 
principiul structural al gestiunii 
intersectoriale; 

Or. fr

Amendamentul 70
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită să fie puse la dispoziție resurse 
suplimentare în vederea creării și 
consolidării rețelelor create de orașe în 
domeniul dezvoltării urbane durabile, 
deoarece acestea au un rol important în 
cooperarea teritorială, și invită Comisia să 
consolideze poziția zonelor urbane în 
cadrul inițiativei „Regiunile pentru 
schimbare economică”;

13. solicită să fie puse la dispoziție resurse 
suplimentare în vederea creării și 
consolidării rețelelor create de orașe în 
domeniul dezvoltării urbane durabile, 
deoarece acestea au un rol important în 
cooperarea teritorială; în acest context, 
subliniază necesitatea de a dispune de 
infrastructuri capabile să susțină 
menținerea caracteristicilor particulare 
(resurse istorice, de exemplu), 
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modernizarea (centre de inovație, de 
exemplu), creșterea economică (IMM-
urile, de exemplu) și activitățile sezoniere, 
și invită Comisia să consolideze poziția 
zonelor urbane în cadrul inițiativei 
„Regiunile pentru schimbare economică”;

Or. el

Amendamentul 71
Markus Pieper

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită să fie puse la dispoziție resurse
suplimentare în vederea creării și 
consolidării rețelelor create de orașe în 
domeniul dezvoltării urbane durabile, 
deoarece acestea au un rol important în 
cooperarea teritorială, și invită Comisia să 
consolideze poziția zonelor urbane în 
cadrul inițiativei „Regiunile pentru 
schimbare economică”;

13. solicită o utilizare mai eficientă a 
resurselor existente în vederea creării și 
consolidării rețelelor create de orașe în 
domeniul dezvoltării urbane durabile, 
deoarece acestea au un rol important în 
cooperarea teritorială, și invită Comisia să 
consolideze poziția zonelor urbane în 
cadrul inițiativei „Regiunile pentru 
schimbare economică”;

Or. de

Amendamentul 72
Pierre Pribetich

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. solicită să fie puse la dispoziție resurse 
suplimentare în vederea creării și 
consolidării rețelelor create de orașe în 
domeniul dezvoltării urbane durabile, 
deoarece acestea au un rol important în 
cooperarea teritorială, și invită Comisia să 
consolideze poziția zonelor urbane în 
cadrul inițiativei „Regiunile pentru 

13. solicită să fie puse la dispoziție resurse 
financiare, umane și organizatorice 
suplimentare în vederea creării și 
consolidării rețelelor create de orașe în 
domeniul dezvoltării urbane durabile, 
deoarece acestea au un rol important în 
cooperarea teritorială, și invită Comisia să 
consolideze poziția zonelor urbane în 
cadrul inițiativei „Regiunile pentru 
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schimbare economică”; schimbare economică”;

Or. fr

Amendamentul 73
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. constată că procesul dezvoltării urbane 
trebuie echilibrat în raport cu interesele 
zonelor suburbane și coordonat strâns cu 
sprijinul acordat dezvoltării rurale și 
reiterează faptul că politica de dezvoltare 
rurală are un impact teritorial semnificativ, 
precum și faptul că politicile de dezvoltare 
urbană și rurală nu sunt integrate suficient; 
evidențiază nevoia unei sinergii efective 
între aceste politici, care să culmineze cu 
un adevărat potențial de dezvoltare și cu 
promovarea atractivității și competitivității 
zonelor rurale;

14. constată că o bună aplicare a politicii 
de dezvoltare regională necesită măsuri 
echilibrate vizând zonele urbane și 
suburbane și o coordonare a acestor 
măsuri cu cele în favoarea zonelor rurale; 
reiterează faptul că politica de dezvoltare 
rurală are un impact teritorial semnificativ, 
precum și faptul că politicile de dezvoltare 
urbană și rurală nu sunt integrate suficient; 
evidențiază nevoia unei sinergii efective 
între aceste politici, care să culmineze cu 
un adevărat potențial de dezvoltare și cu 
promovarea atractivității și competitivității 
zonelor rurale;

Or. pl

Amendamentul 74
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. dincolo de cadrul general, consideră 
util să se aibă în vedere și să se analizeze 
adoptarea unor politici specifice pentru 
zonele urbane și care, prin extensie, să 
aibă efecte asupra cartierelor mărginașe, 
asupra zonei rurale și, implicit, asupra 
dezvoltării coeziunii regionale; precizează 
că aceste politici cheie se referă la exodul 
rural și la deșertificarea zonelor rurale, la 
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migrațiile interne și externe, precum și la 
educație și la reconversia lucrătorilor care 
suferă în urma închiderii întreprinderilor 
la care lucrează;

Or. el

Amendamentul 75
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. relevă faptul că o strategie 
sustenabilă de dezvoltare teritorială este o 
condiție prealabilă necesară pentru 
alocarea eficientă și în funcție de 
obiective a fondurilor destinate finanțării 
zonelor urbane și rurale;  solicită statelor 
membre și regiunilor să utilizeze 
instrumentul parteneriatelor dintre sate și 
orașe, pentru a atinge obiectivul 
dezvoltării teritoriale echilibrate; 

Or. de

Amendamentul 76
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 14b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14b. constată că provocări ca dezvoltarea 
demografică, migrația și depopularea 
orașelor generează alte provocări care 
privesc piața muncii, accesul la serviciile 
sociale și de sănătate, locuințele și 
amenajarea teritoriului; solicită Comisiei 
ca în cadrul orientărilor privind aplicarea 
regulamentului cadru privind serviciile de 
interes general și derularea contractelor 
de achiziții publice să permită 
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autorităților locale să țină cont mai mult 
de nevoile locale și de părțile implicate la 
nivel local și să-și îmbunătățească 
capacitatea de adaptare;

Or. de

Amendamentul 77
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. recomandă înființarea, de către 
Comisie și statele membre, a unui grup 
european la nivel înalt privind dezvoltarea 
urbană și aplicarea metodei deschise de 
coordonare politicii de dezvoltare urbană 
la nivelul UE; 

Or. en

Amendamentul 78
Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluție
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită Comisiei și Consiliului ca, 
ținând cont de lucrările întreprinse în 
cadrul auditului urban, să stabilească 
indicatori pentru o analiză comparativă a 
sustenabilității orașelor în sensul Cartei 
de la Leipzig, cum ar fi consumul de 
energie pe cap de locuitor, utilizarea 
transportului public urban în raport cu 
volumul total al transporturilor sau 
emisiile de gaze cu efect de seră pe cap de 
locuitor;

Or. de
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