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Amendamentul 1
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Referirea 2a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere documentul de lucru al 
Comisiei „Regiuni 2020 - o evaluare a 
viitoarelor provocări pentru regiunile 
UE” (SEC(2008)2868)

Or. en

Amendamentul 2
Margie Sudre

Propunere de rezoluţie
Referirea 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere articolele 158 şi 159 din 
Tratatul CE,

- având în vedere articolele 158, 159 şi 
articolul 29 alineatul 2 din Tratatul CE,

Or. en

Amendamentul 3
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Referirea 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

– având în vedere concluziile 
Conferinţei privind coeziunea teritorială 
şi viitorul politicii de coeziune, care a avut 
loc la Paris între 30 – 31 octombrie 2008,

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 4
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Referirea 9a (nouă)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

- având în vedere Rezoluţia sa din 28 
septembrie 2005 privind rolul coeziunii 
teritoriale în dezvoltarea regională1

Or. pl

Amendamentul 5
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Considerentul A

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

A. întrucât Tratatul de la Lisabona, care 
consacră coeziunea teritorială ca fiind unul 
din obiectivele principale ale Uniunii, 
alături de coeziunea socială şi economică, 
nu a fost încă ratificat de toate statele 
membre;

A. întrucât Tratatul de la Lisabona, care 
consacră coeziunea teritorială ca fiind unul 
din obiectivele principale ale Uniunii, 
alături de coeziunea socială şi economică, 
nu a fost încă ratificat de toate statele 
membre ale Uniunii Europene, iar viitorul 
său rămâne incert, dat fiind votul negativ 
al referendumului din Irlanda;

Or. el

Amendamentul 6
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Considerentul B

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

B. întrucât conceptul de coeziune 
teritorială a fost întotdeauna implicit în 

B. întrucât conceptul de coeziune 
teritorială a fost întotdeauna implicit în 

                                               
1 JO C 227 E, 21.9.2006, p. 509.
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cadrul politicii de coeziune de la 
începuturile sale şi a stat la baza dezvoltării 
sale; întrucât Tratatul de la Lisabona şi
Cartea verde privind coeziunea teritorială 
au reuşit să confere o mai mare vizibilitate 
şi claritate acestui concept; 

cadrul politicii de coeziune de la 
începuturile sale şi a stat la baza dezvoltării 
sale; întrucât Cartea verde privind 
coeziunea teritorială a reuşit să confere o 
mai mare vizibilitate şi claritate acestui 
concept; 

Or. el

Amendamentul 7
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât obiectivul de coeziune 
teritorială completează obiectivele de 
coeziune economică şi socială şi întrucât 
cele trei forme de coeziune trebuie să se 
consolideze reciproc, ceea ce înseamnă că 
obiectivul de coeziune teritorială trebuie 
luat în considerare în cadrul tuturor 
politicilor comune cu impact teritorial, în 
special în cadrul politicii regionale;

Or. es

Amendamentul 8
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ba. întrucât preşedinţia franceză a 
Consiliului a înaintat o propunere privind 
definirea coeziunii teritoriale în cadrul 
întâlnirii informale a Consiliului de 
Miniştri din 26 noiembrie 2008 de la 
Marsilia;
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Or. de

Amendamentul 9
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Bb. întrucât politica de coeziune a UE 
rămâne un pilon cheie în procesul de 
integrare europeană şi joacă un rol activ 
în reducerea disparităţilor şi a deficitelor 
de dezvoltare;

Or. es

Amendamentul 10
Ambroise Guellec

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât politica de coeziune a reuşit 
deja să creeze sinergii semnificative cu alte 
politici comunitare, cu scopul de a spori 
impactul acestora pe teren şi în avantajul 
cetăţenilor europeni, iar sinergiile stabilite 
între politica de coeziune şi cercetare şi 
inovare sau strategia de la Lisabona 
reprezintă exemple de reuşită care au 
generat rezultate pozitive tangibile,

C. întrucât politica de coeziune a reuşit 
deja să creeze sinergii semnificative cu alte 
politici comunitare, cu scopul de a spori 
impactul acestora pe teren şi în avantajul 
cetăţenilor europeni, iar sinergiile stabilite 
între politica de coeziune şi cercetare şi 
inovare sau strategia de la Lisabona au 
generat rezultate pozitive tangibile care 
trebuie să fie confirmate şi extinse;

Or. fr

Amendamentul 11
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Considerentul C
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât politica de coeziune a reuşit 
deja să creeze sinergii semnificative cu alte 
politici comunitare, cu scopul de a spori 
impactul acestora pe teren şi în avantajul 
cetăţenilor europeni, iar sinergiile stabilite 
între politica de coeziune şi cercetare şi 
inovare sau strategia de la Lisabona 
reprezintă exemple de reuşită care au 
generat rezultate pozitive tangibile,

C. întrucât politica de coeziune a reuşit 
deja să creeze sinergii semnificative cu alte 
politici comunitare, cu scopul de a spori 
impactul acestora pe teren şi în avantajul 
cetăţenilor europeni, precum sinergiile 
dintre politica de coeziune și cercetare și 
inovare sau strategia de la Lisabona sau 
sinergiile la nivel transfrontalier, care
reprezintă exemple de reuşită ce au generat 
rezultate pozitive tangibile;

Or. en

Amendamentul 12
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluţie
Considerentul C

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât politica de coeziune a reuşit 
deja să creeze sinergii semnificative cu alte 
politici comunitare, cu scopul de a spori 
impactul acestora pe teren şi în avantajul 
cetăţenilor europeni, iar sinergiile stabilite 
între politica de coeziune şi cercetare şi 
inovare sau strategia de la Lisabona 
reprezintă exemple de reuşită care au 
generat rezultate pozitive tangibile,

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. cs

Amendamentul 13
Nikolaos Vakalis

Propunere de rezoluţie
Considerentul C
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

C. întrucât politica de coeziune a reuşit 
deja să creeze sinergii semnificative cu alte 
politici comunitare, cu scopul de a spori 
impactul acestora pe teren şi în avantajul 
cetăţenilor europeni, iar sinergiile stabilite 
între politica de coeziune şi cercetare şi 
inovare sau strategia de la Lisabona 
reprezintă exemple de reuşită care au 
generat rezultate pozitive tangibile,

C. întrucât politica de coeziune a reuşit 
deja să creeze anumite sinergii 
semnificative cu alte politici comunitare, 
cu scopul de a spori impactul acestora pe 
teren şi în avantajul cetăţenilor europeni, 
iar sinergiile stabilite între politica de 
coeziune şi cercetare şi inovare sau 
strategia de la Lisabona reprezintă exemple 
de reuşită care au generat rezultate pozitive 
tangibile;

Or. el

Amendamentul 14
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât noile provocări cu care se 
confruntă politica de coeziune şi care au 
un impact teritorial semnificativ, cum ar 
fi schimbările demografice, concentraţia 
urbană, segregarea, migraţia şi procesele 
de depopulare pe care acestea le presupun 
(care sunt problematice în special în 
zonele rurale şi periferice), adaptarea la 
procesul de globalizare, schimbările 
climatice, aprovizionarea cu energie şi 
încetinirea procesului de recuperare a 
zonelor rurale, pot fi abordate numai dacă 
pe viitor se va recunoaşte marea 
importanţă pe care o are în acest sens 
politica de coeziune economică, socială şi 
teritorială; 

Or. es
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Amendamentul 15
Pedro Guerreiro

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât politica de coeziune şi 
resursele financiare aferente acesteia ar 
trebui să fie folosite pentru a promova 
dezvoltarea economică, socială şi 
teritorială şi, prin urmare, nu ar trebui să 
fie subordonate obiectivelor de 
concurenţă şi liberalizare din cadrul 
„Strategiei de la Lisabona”;

Or. pt

Amendamentul 16
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât strategia de la Göteborg 
privind dezvoltarea durabilă este potrivită, 
în special, să consolideze legătura dintre 
eficienţa economică, coeziunea socială şi 
echilibrul ecologic;

Or. de

Amendamentul 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cb. întrucât - aşa cum este subliniat în 
documentul de lucru al Comisiei „Regiuni 
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2020” – cele trei crize interdependente 
privind schimbările climatice, schimbările 
demografice şi sectorul financiar, 
împreună cu riscul de sărăcie şi şomaj, 
reprezintă o problemă deosebită pentru 
coeziunea economică, socială şi teritorială 
şi întrucât nici în al cincilea raport şi nici 
în Cartea verde Comisia nu acordă o 
atenţie corespunzătoare rezultatelor 
acestei analize, în special în ceea ce 
priveşte efectele negative pe termen lung 
ale schimbărilor climatice asupra 
regiunilor europene şi necesitatea 
stringentă de a reorienta politica 
structurală europeană în scopul stopării 
schimbărilor climatice;

Or. de

Amendamentul 18
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cb. întrucât ultimele rapoarte privind 
coeziunea scot în evidenţă o tendinţă de 
înrăutăţire a disparităţilor teritoriale atât 
la nivel interregional, cât şi la nivel 
intraregional, disparităţi care sunt 
caracterizate de fenomene cum ar fi 
segregarea teritorială, care favorizează 
apariţia unor anumite tipuri de ghetouri, 
precum şi de declinul continuu al 
anumitor zone rurale periferice şi 
predominant agricole, includerea 
coeziunii teritoriale printre obiectivele 
Uniunii Europene devenind în prezent 
mai necesară ca oricând;

Or. es
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Amendamentul 19
Pedro Guerreiro

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cb (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cb. întrucât competitivitatea nu trebuie să 
fie un substitut pentru obiectivul de 
convergenţă în statele membre şi regiunile 
care se confruntă cu întârzieri în 
dezvoltarea lor socioeconomică;

Or. pt

Amendamentul 20
Pedro Guerreiro

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cc. întrucât, în pofida progresului 
înregistrat în materie de convergenţă în 
cadrul UE, atât disparităţile absolute, cât 
şi diferenţele privind nivelul de 
prosperitate dintre diferitele state membre 
continuă să fie importante, unele state 
membre aflându-se într-o situaţie de 
divergenţe constante de mai mulţi ani;

Or. pt

Amendamentul 21
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Cc. întrucât lipsa coeziunii teritoriale 
împiedică buna funcţionare a pieţei unice 
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europene, reducând accesul unor teritorii 
la libertăţile consacrate prin tratate;

Or. es

Amendamentul 22
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât politica de coeziune poate fi 
considerată drept una dintre politicile cele 
mai reuşite ale UE, fiind un simbol al 
succesului integrării şi cooperării în 
cadrul UE;

Or. en

Amendamentul 23
Gerardo Galeote

Propunere de rezoluţie
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

Ca. întrucât politica de coeziune este un 
obiectiv esenţial al Uniunii, fiind şi 
expresia cea mai vizibilă, palpabilă şi 
cuantificabilă a solidarităţii şi echităţii 
europene;

Or. es

Amendamentul 24
Gerardo Galeote

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

Cb. întrucât această politică este unul din 
principalele instrumente care facilitează 
convergenţa dintre regiuni din ce în ce 
mai diverse şi care asigură dezvoltarea lor 
durabilă şi armonioasă;

Or. es

Amendamentul 25
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 1

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1. susţine principalele concluzii ale 
consultării publice privind viitorul politicii 
de coeziune a UE, astfel cum au fost 
prezentate în cadrul celui de-Al cincilea 
raport intermediar privind coeziunea 
economică şi socială; salută interesul 
deosebit pe care l-au arătat deja diferite 
părţi implicate în domeniul politicii 
regionale în cadrul acestor dezbateri;

1. susţine principalele concluzii ale 
consultării publice privind viitorul politicii 
de coeziune a UE, astfel cum au fost 
prezentate în cadrul celui de-al cincilea 
raport intermediar privind coeziunea 
economică şi socială; salută interesul 
deosebit pe care l-au arătat deja diferite 
părţi implicate în domeniul politicii 
regionale în cadrul acestor dezbateri, în 
special autorităţile locale şi regionale;

Or. pl

Amendamentul 26
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1a. regretă neprezentarea de către 
Comisie a unei analize a actualei politici 
de coeziune cu privire la efectele acesteia 
asupra proceselor de concentrare sau 
egalizare geografică sau asupra efectelor 
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negative ale schimbărilor climatice şi ale 
schimbărilor demografice din anumite 
regiuni; invită Comisia ca în următorul 
raport intermediar privind raportul de 
coeziune să includă constatările din 
documentul de lucru „Regiuni 2020” la 
descrierea coeziunii economice, sociale şi 
teritoriale şi totodată să analizeze în mod 
critic efectele politicilor europene şi cele 
rezultate din stabilirea greşită a 
priorităţilor şi din greşelile comise la 
punerea în aplicare a fondurilor 
structurale;

Or. de

Amendamentul 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

1b. împărtăşeşte opinia exprimată în 
cadrul consultării publice, conform căreia 
obiectivul coeziunii nu poate fi atins decât 
dacă politica se va concentra pe regiunile 
defavorizate; constată însă că analizele 
din documentul de lucru „Regiuni 2020” 
indică necesitatea redefinirii parametrilor 
zonelor defavorizate; 

Or. de

Amendamentul 28
Gerardo Galeote

Propunere de rezoluţie
Punctul 3
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. Observă că poziţia exprimată în 
rezoluţia mai-sus menţionată din 21 
februarie 2008 include respingerea 
oricărei încercări de renaţionalizare şi
angajamentul pentru o politică comunitară 
unică, care ar trebui de asemenea să 
poată aborda provocările comune, cum ar 
fi globalizarea, schimbările climatice şi 
demografice, migrarea, eficienţa 
energetică, convingerea fermă că această 
politică ar trebui să acopere toate regiunile 
UE, conferind valoare adăugată pentru toţi, 
necesitatea de a stabili priorităţi în ceea ce 
priveşte cheltuielile pentru politicile şi 
acţiunile structurale ale UE şi susţinerea 
exerciţiului de alocare de fonduri, precum 
şi nevoia de sinergii pe teren şi o abordare 
integrată a diverselor politici sectoriale în 
scopul atingerii unui rezultat optim în 
ceea ce priveşte dezvoltarea şi creşterea 
economică pe teren;

3. insistă asupra importanţei poziţiei 
exprimate în rezoluţia susmenţionată din 
21 februarie 2008, care respinge orice 
încercare de renaţionalizare.

În această privinţă:

- consideră necesar angajamentul nu 
numai pentru a menţine această politică 
comunitară, ci şi pentru a o consolida 
astfel încât aceasta să fie capabilă să 
depăşească simplele investiţii în 
infrastructuri prin promovarea de 
activităţi inovatoare care au drept scop 
crearea de locuri de muncă, în 
conformitate cu Agenda de la Lisabona, 
abordând, de asemenea, provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice şi demografice, 
migrarea sau gestionarea energiei;

- îşi exprimă convingerea fermă că această 
politică ar trebui să acopere toate regiunile 
UE, conferind valoare adăugată suficientă 
pentru a le ajuta să facă faţă acestor 
provocări;

- subliniază necesitatea de a-şi stabili clar 
acţiunile prioritare, precum şi, în 
conformitate cu principiile eficienţei şi 
echităţii, necesitatea utilizării la 
maximum a resurselor alocate şi a 
menţinerii acestora în această politică 
pentru a contribui la atingerea 
obiectivelor sale în regiunile care au 
capacitatea de absorbţie a acestora;

- este convins de necesitatea unei abordări 
integrate prin promovarea sinergiilor 
între diferitele politici ale UE, precum şi 
între toate părţile implicate în procesul de 
luare a deciziilor şi de punere în aplicare 
a acestora, aceasta fiind singura 
modalitate de a realiza o dezvoltare 
durabilă şi armonioasă a diferitelor 
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teritorii şi regiuni europene; 

Or. es

Amendamentul 29
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. Observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
mai-sus menţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice şi demografice, 
migrarea, eficienţa energetică, convingerea 
fermă că această politică ar trebui să 
acopere toate regiunile UE, conferind 
valoare adăugată pentru toţi, necesitatea 
de a stabili priorităţi în ceea ce priveşte 
cheltuielile pentru politicile şi acţiunile 
structurale ale UE şi susţinerea 
exerciţiului de alocare de fonduri, precum 
şi nevoia de sinergii pe teren şi o abordare 
integrată a diverselor politici sectoriale în 
scopul atingerii unui rezultat optim în 
ceea ce priveşte dezvoltarea şi creşterea 
economică pe teren;

3. observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
susmenţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea şi sărăcia, 
schimbările climatice şi demografice, 
migrarea şi eficienţa energetică;

Or. de

Amendamentul 30
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 3
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. Observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
mai-sus menţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice şi demografice, 
migrarea, eficienţa energetică, convingerea 
fermă că această politică ar trebui să 
acopere toate regiunile UE, conferind 
valoare adăugată pentru toţi, necesitatea de 
a stabili priorităţi în ceea ce priveşte 
cheltuielile pentru politicile şi acţiunile 
structurale ale UE şi susţinerea exerciţiului 
de alocare de fonduri, precum şi nevoia de 
sinergii pe teren şi o abordare integrată a 
diverselor politici sectoriale în scopul 
atingerii unui rezultat optim în ceea ce 
priveşte dezvoltarea şi creşterea economică 
pe teren;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 31
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. Observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
mai-sus menţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice şi demografice,
migrarea, eficienţa energetică,
convingerea fermă că această politică ar 
trebui să acopere toate regiunile UE, 
conferind valoare adăugată pentru toţi,

3. observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
susmenţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice, schimbările
demografice (îmbătrânirea şi migraţia) şi 
energia; are convingerea fermă că această 
politică ar trebui să acopere toate regiunile 
UE, conferind valoare adăugată pentru toţi;
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necesitatea de a stabili priorităţi în ceea ce 
priveşte cheltuielile pentru politicile şi 
acţiunile structurale ale UE şi susţinerea 
exerciţiului de alocare de fonduri, precum 
şi nevoia de sinergii pe teren şi o abordare 
integrată a diverselor politici sectoriale în 
scopul atingerii unui rezultat optim în ceea 
ce priveşte dezvoltarea şi creşterea 
economică pe teren;

subliniază necesitatea de a stabili priorităţi 
în ceea ce priveşte cheltuielile pentru 
politicile şi acţiunile structurale ale UE şi 
susţinerea sistemului de orientare a 
creditelor, precum şi nevoia de sinergii şi 
de o abordare integrată a diverselor politici 
sectoriale în scopul atingerii unui rezultat 
optim în ceea ce priveşte dezvoltarea şi 
creşterea economică pe teren;

Or. en

Amendamentul 32
Ambroise Guellec

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
mai-sus menţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice şi demografice, 
migrarea, eficienţa energetică, convingerea 
fermă că această politică ar trebui să 
acopere toate regiunile UE, conferind 
valoare adăugată pentru toţi, necesitatea de 
a stabili priorităţi în ceea ce priveşte 
cheltuielile pentru politicile şi acţiunile 
structurale ale UE şi susţinerea exerciţiului 
de alocare de fonduri,

3. observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
susmenţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice şi demografice,
migrarea, eficienţa energetică, convingerea 
fermă că această politică ar trebui să 
acopere toate regiunile UE, conferind 
valoare adăugată pentru toţi, necesitatea de 
a stabili priorităţi în ceea ce priveşte 
cheltuielile pentru politicile şi acţiunile 
structurale ale UE şi susţinerea, cu rezerve, 
a sistemului de orientare a creditelor;

Or. fr

Amendamentul 33
Nikolaos Vakalis

Propunere de rezoluţie
Punctul 3
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. Observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
mai-sus menţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice şi demografice, 
migrarea, eficienţa energetică, convingerea 
fermă că această politică ar trebui să 
acopere toate regiunile UE, conferind 
valoare adăugată pentru toţi, necesitatea de 
a stabili priorităţi în ceea ce priveşte 
cheltuielile pentru politicile şi acţiunile 
structurale ale UE şi susţinerea exerciţiului 
de alocare de fonduri, precum şi nevoia de 
sinergii pe teren şi o abordare integrată a 
diverselor politici sectoriale în scopul 
atingerii unui rezultat optim în ceea ce 
priveşte dezvoltarea şi creşterea economică 
pe teren;

3. observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
susmenţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică şi flexibilă, 
capabilă să se adapteze la cel mai potrivit 
nivel al demersurilor şi care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice şi demografice, 
migrarea, eficienţa energetică, convingerea 
fermă că această politică ar trebui să 
acopere toate regiunile UE, inclusiv
regiunile cu caracteristici geografice 
speciale, precum şi cele cu nevoi şi 
potenţial deosebit, conferind valoare 
adăugată pentru toţi, necesitatea de a stabili 
priorităţi adecvate în ceea ce priveşte 
cheltuielile pentru politicile şi acţiunile 
structurale ale UE şi susţinerea sistemului 
de orientare a creditelor, precum şi nevoia 
de sinergii pe teren şi o abordare integrată
a diverselor politici sectoriale în scopul 
atingerii unui rezultat optim în ceea ce 
priveşte dezvoltarea şi creşterea economică 
pe teren;

Or. el

Amendamentul 34
Stavros Arnaoutakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. Observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
mai-sus menţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 

3. observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
susmenţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, integrată şi 
flexibilă, capabilă să se adapteze la 
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comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice şi demografice, 
migrarea, eficienţa energetică, convingerea 
fermă că această politică ar trebui să 
acopere toate regiunile UE, conferind 
valoare adăugată pentru toţi, necesitatea de 
a stabili priorităţi în ceea ce priveşte 
cheltuielile pentru politicile şi acţiunile 
structurale ale UE şi susţinerea exerciţiului 
de alocare de fonduri, precum şi nevoia de 
sinergii pe teren şi o abordare integrată a 
diverselor politici sectoriale în scopul 
atingerii unui rezultat optim în ceea ce 
priveşte dezvoltarea şi creşterea economică 
pe teren;

nivelul demersurilor şi care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice şi demografice, 
migrarea, eficienţa energetică, convingerea 
fermă că această politică ar trebui să 
acopere toate regiunile UE, inclusiv
regiunile cu caracteristici geografice 
speciale, conferind valoare adăugată pentru 
toţi, necesitatea de a stabili priorităţi în 
ceea ce priveşte cheltuielile pentru 
politicile şi acţiunile structurale ale UE şi 
susţinerea sistemului de orientare a 
creditelor, precum şi nevoia de sinergii pe 
teren şi o abordare integrată a diverselor 
politici sectoriale în scopul atingerii unui 
rezultat optim în ceea ce priveşte 
dezvoltarea şi creşterea economică pe 
teren;

Or. el

Amendamentul 35
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. Observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
mai-sus menţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice şi demografice, 
migrarea, eficienţa energetică, convingerea 
fermă că această politică ar trebui să 
acopere toate regiunile UE, conferind 
valoare adăugată pentru toţi, necesitatea de 
a stabili priorităţi în ceea ce priveşte 
cheltuielile pentru politicile şi acţiunile 
structurale ale UE şi susţinerea exerciţiului 
de alocare de fonduri, precum şi nevoia de 

3. observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
susmenţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, sărăcia, 
schimbările climatice şi demografice, 
migrarea, eficienţa energetică şi 
inegalităţile socioeconomice care au fost 
amplificate de recenta criză economică,
convingerea fermă că această politică ar 
trebui să acopere toate regiunile UE, 
conferind valoare adăugată pentru toţi, 
necesitatea de a stabili priorităţi în ceea ce 
priveşte cheltuielile pentru politicile şi 
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sinergii pe teren şi o abordare integrată a 
diverselor politici sectoriale în scopul 
atingerii unui rezultat optim în ceea ce 
priveşte dezvoltarea şi creşterea economică 
pe teren;

acţiunile structurale ale UE şi susţinerea 
sistemului de orientare a creditelor, 
precum şi nevoia de sinergii pe teren şi o 
abordare integrată a diverselor politici 
sectoriale în scopul atingerii unui rezultat 
optim în ceea ce priveşte dezvoltarea şi 
creşterea economică pe teren;

Or. el

Amendamentul 36
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 3

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3. Observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
mai-sus menţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice şi demografice, 
migrarea, eficienţa energetică, convingerea 
fermă că această politică ar trebui să 
acopere toate regiunile UE, conferind 
valoare adăugată pentru toţi, necesitatea de 
a stabili priorităţi în ceea ce priveşte 
cheltuielile pentru politicile şi acţiunile 
structurale ale UE şi susţinerea exerciţiului 
de alocare de fonduri, precum şi nevoia de 
sinergii pe teren şi o abordare integrată a 
diverselor politici sectoriale în scopul 
atingerii unui rezultat optim în ceea ce 
priveşte dezvoltarea şi creşterea economică 
pe teren;

3. observă că poziţia exprimată în rezoluţia 
susmenţionată din 21 februarie 2008 
include respingerea oricărei încercări de 
renaţionalizare şi angajamentul pentru o 
politică comunitară unică, care ar trebui de 
asemenea să poată aborda provocările 
comune, cum ar fi globalizarea, 
schimbările climatice şi demografice, 
depopularea, migrarea, eficienţa 
energetică, convingerea fermă că această 
politică ar trebui să acopere toate regiunile 
UE, conferind valoare adăugată pentru toţi, 
necesitatea de a stabili priorităţi în ceea ce 
priveşte cheltuielile pentru politicile şi 
acţiunile structurale ale UE şi susţinerea 
sistemului de orientare a creditelor, 
precum şi nevoia de sinergii pe teren şi o 
abordare integrată a diverselor politici 
sectoriale în scopul atingerii unui rezultat 
optim în ceea ce priveşte dezvoltarea şi 
creşterea economică pe teren;

Or. es
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Amendamentul 37
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 3a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3a. îşi reînnoieşte solicitarea către 
Comisie, formulată în rezoluţia 
susmenţionată din 21 februarie 2008, cu 
privire la o evaluare critică a orientării 
creditelor; observă că sistemul de 
orientare a creditelor poate fi menţinut 
numai dacă acesta este adaptat la 
provocările stringente generate de 
schimbările climatice şi dacă amplifică 
sinergiile prin intermediul creării de noi 
locuri de muncă în sectoarele economice 
nepoluante;

Or. de

Amendamentul 38
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 3b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

3b. respinge ferm concluzia Comisiei, 
conform căreia sprijinirea sectorului cu 
salarii mici şi focalizarea unilaterală 
asupra dezvoltării industriale în regiunile 
de convergenţă ar putea contribui la 
reducerea diferenţelor regionale de 
dezvoltare; subliniază că diferenţele astfel 
aprofundate dintre regiunile câştigătoare 
şi perdante nu corespund principiilor 
politicii de coeziune; consideră că 
regiunile trebuie să-şi definească propriile 
priorităţi de dezvoltare şi, mai ales, să 
îmbine dezvoltarea durabilă cu 
competenţele existente la nivel regional;
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Or. de

Amendamentul 39
Gerardo Galeote

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. consideră că pentru dezvoltarea politicii 
de coeziune a UE, coeziunea teritorială 
ocupă un loc central; consideră, prin 
urmare, că dezbaterile referitoare la 
Cartea verde privind coeziunea teritorială 
au legătură directă cu viitoarea reformă a 
politicii regionale a UE;

4. consideră că pentru atingerea 
obiectivelor politicii de coeziune a UE, 
coeziunea teritorială este un pilon esenţial; 
consideră, prin urmare, că viitoarea 
reformă a politicii regionale a UE trebuie 
să includă concluziile dezbaterilor pe 
marginea Cărţii verzi privind coeziunea 
teritorială;

Or. es

Amendamentul 40
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. consideră că pentru dezvoltarea politicii
de coeziune a UE, coeziunea teritorială 
ocupă un loc central; consideră, prin 
urmare, că dezbaterile referitoare la Cartea 
verde privind coeziunea teritorială au 
legătură directă cu viitoarea reformă a 
politicii regionale a UE; 

4. consideră că pentru dezvoltarea politicii 
de coeziune a UE, coeziunea teritorială 
poate îndeplini un rol complementar 
important, în cazul în care aplicarea 
acesteia va duce la dispariţia diferenţelor 
tot mai pronunţate din cadrul statelor 
membre şi din cadrul regiunilor; 
consideră, prin urmare, că dezbaterile 
referitoare la Cartea verde privind 
coeziunea teritorială au legătură directă cu 
viitoarea reformă a politicii regionale a 
UE;

Or. pl
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Amendamentul 41
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. consideră că pentru dezvoltarea politicii 
de coeziune a UE, coeziunea teritorială 
ocupă un loc central; consideră, prin 
urmare, că dezbaterile referitoare la Cartea 
verde privind coeziunea teritorială au 
legătură directă cu viitoarea reformă a 
politicii regionale a UE ;

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. fr

Amendamentul 42
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 4

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4. consideră că pentru dezvoltarea politicii 
de coeziune a UE, coeziunea teritorială 
ocupă un loc central; consideră, prin 
urmare, că dezbaterile referitoare la Cartea 
verde privind coeziunea teritorială au 
legătură directă cu viitoarea reformă a 
politicii regionale a UE;

4. consideră că, pentru dezvoltarea politicii 
de coeziune a UE, coeziunea teritorială 
îndeplineşte un rol important în 
consolidarea coeziunii economice şi 
sociale, ocupând astfel un loc central; 
consideră, prin urmare, că dezbaterile 
referitoare la Cartea verde privind 
coeziunea teritorială au legătură directă cu 
viitoarea reformă a politicii regionale a 
UE;

Or. en
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Amendamentul 43
Pedro Guerreiro

Propunere de rezoluţie
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4a. consideră că obiectivul primordial şi 
principal al politicii structurale ar trebui 
să fie reducerea disparităţilor dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
regiuni, promovarea convergenţei reale şi 
stimularea creşterii economice şi a 
ocupării forţei de muncă şi că politica 
structurală ar trebui să fie un instrument 
de redistribuire şi compensare a costurilor 
crescute ale pieţei unice, ale Uniunii 
Economice şi Monetare şi ale liberalizării 
comerţului internaţional pentru ţările şi 
regiunile cele mai puţin dezvoltate din 
UE;

Or. pt

Amendamentul 44
Pedro Guerreiro

Propunere de rezoluţie
Punctul 4b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4b. subliniază că politica de coeziune nu 
ar trebui să fie considerată un simplu 
instrument pentru a atinge obiectivele 
altor politici sectoriale, întrucât aceasta 
este o politică comunitară cu o valoare 
adăugată importantă, care are propria sa 
raţiune de a fi: coeziunea;

Or. pt
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Amendamentul 45
Gerardo Galeote

Propunere de rezoluţie
Punctul 4b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4b. subliniază necesitatea ca viitoarea 
politică de coeziune să ofere soluţii 
satisfăcătoare pentru regiunile 
considerate în prezent drept „regiuni 
aflate în tranziţie”, astfel încât să nu se 
pună în pericol nici procesul de 
convergenţă al acestora, nici 
competitivitatea acestora;

Or. es

Amendamentul 46
Gerardo Galeote

Propunere de rezoluţie
Punctul 4c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

4c. consideră că este necesar ca viitoarea 
revizuire a normelor de stabilire a 
dispoziţiilor de aplicare a legislaţiei 
privind fondurilor de coeziune să 
simplifice controalele, având în vedere că 
acest lucru poate stimula investiţiile şi, 
prin urmare, poate îmbunătăţi capacitatea 
financiară a regiunilor europene;

Or. es

Amendamentul 47
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 5
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. salută călduros adoptarea Cărţii verzi 
privind coeziunea teritorială de către 
Comisia Europeană, fapt care răspunde 
la o veche cerere din partea 
Parlamentului European; susţine în 
totalitate decizia de a continua analiza 
„coeziunii teritoriale”, care s-a aflat multă 
vreme în centrul oricărei dezbateri privind 
politica regională, în pofida faptului că 
Tratatul de la Lisabona nu a fost încă 
ratificat; 

5. susţine în totalitate decizia de a continua 
analiza „coeziunii teritoriale”, care s-a aflat 
multă vreme în centrul oricărei dezbateri 
privind politica regională, în pofida 
faptului că Tratatul de la Lisabona nu a fost 
încă ratificat;

Or. pl

Amendamentul 48
Ambroise Guellec

Propunere de rezoluţie
Punctul 5

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. salută călduros adoptarea Cărţii verzi 
privind coeziunea teritorială de către 
Comisia Europeană, fapt care răspunde la o 
veche cerere din partea Parlamentului 
European; susţine în totalitate decizia de a 
continua analiza „coeziunii teritoriale”, 
care s-a aflat multă vreme în centrul 
oricărei dezbateri privind politica 
regională, în pofida faptului că Tratatul de 
la Lisabona nu a fost încă ratificat;

5. salută adoptarea Cărţii verzi privind 
coeziunea teritorială de către Comisia 
Europeană, fapt care răspunde la o veche 
cerere din partea Parlamentului European; 
susţine în totalitate decizia de a continua 
analiza „coeziunii teritoriale”, care s-a aflat 
multă vreme în centrul oricărei dezbateri 
privind politica regională, în pofida 
faptului că Tratatul de la Lisabona nu a fost 
încă ratificat;

Or. fr

Amendamentul 49
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 5
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

5. salută călduros adoptarea Cărţii verzi 
privind coeziunea teritorială de către 
Comisia Europeană, fapt care răspunde la o 
veche cerere din partea Parlamentului 
European; susţine în totalitate decizia de a 
continua analiza „coeziunii teritoriale”, 
care s-a aflat multă vreme în centrul 
oricărei dezbateri privind politica 
regională, în pofida faptului că Tratatul de 
la Lisabona nu a fost încă ratificat;

5. salută adoptarea Cărţii verzi privind 
coeziunea teritorială de către Comisia 
Europeană, fapt care răspunde la o veche 
cerere din partea Parlamentului European; 
susţine în totalitate decizia de a continua 
analiza „coeziunii teritoriale”, care s-a aflat 
multă vreme în centrul oricărei dezbateri 
privind politica regională, în pofida 
faptului că Tratatul de la Lisabona nu a fost 
încă ratificat;

Or. de

Amendamentul 50
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. consideră că această Carte verde este 
lipsită de ambiţie în măsura în care nu 
oferă o definiţie clară a „coeziunii 
teritoriale” şi, prin urmare nu contribuie 
semnificativ la o mai bună înţelegere a 
acestui nou concept; regretă, în plus, faptul 
în Cartea verde nu se explică cum va fi 
integrată coeziunea teritorială în cadrul 
existent al politicii de coeziune şi cum va 
deveni funcţională pentru următoarea 
perioadă de programare; 

6. consideră totuşi că această Carte verde 
nu oferă propuneri în ceea ce priveşte 
definirea „coeziunii teritoriale” şi, prin 
urmare nu contribuie semnificativ la o mai 
bună înţelegere a acestui nou concept; 
regretă, în plus, faptul că în Cartea verde 
nu se explică cum va fi integrată coeziunea 
teritorială în cadrul existent al politicii de 
coeziune şi cum va deveni funcţională 
pentru următoarea perioadă de programare;

Or. pl

Amendamentul 51
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 6
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. consideră că această Carte verde este 
lipsită de ambiţie în măsura în care nu 
oferă o definiţie clară a „coeziunii 
teritoriale” şi, prin urmare nu contribuie 
semnificativ la o mai bună înţelegere a 
acestui nou concept; regretă, în plus, faptul 
în Cartea verde nu se explică cum va fi 
integrată coeziunea teritorială în cadrul 
existent al politicii de coeziune şi cum va 
deveni funcţională pentru următoarea 
perioadă de programare;

6. consideră că această Carte verde este 
lipsită de ambiţie în măsura în care nu 
oferă o definiţie clară a „coeziunii 
teritoriale” şi, prin urmare, nu contribuie 
semnificativ la o mai bună înţelegere a 
acestui nou concept şi, deci, la aplicarea 
eficientă a acestuia, astfel încât să 
producă un impact pozitiv în ceea ce 
priveşte reducerea inegalităţilor 
socioeconomice dintre regiuni; regretă, în 
plus, faptul că în Cartea verde nu se 
explică cum va fi integrată coeziunea 
teritorială în cadrul existent al politicii de 
coeziune şi cum va deveni funcţională 
pentru următoarea perioadă de 
programare;·

Or. el

Amendamentul 52
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. consideră că această Carte verde este 
lipsită de ambiţie în măsura în care nu 
oferă o definiţie clară a „coeziunii 
teritoriale” şi, prin urmare nu contribuie 
semnificativ la o mai bună înţelegere a 
acestui nou concept; regretă, în plus, faptul 
în Cartea verde nu se explică cum va fi 
integrată coeziunea teritorială în cadrul 
existent al politicii de coeziune şi cum va
deveni funcţională pentru următoarea 
perioadă de programare;

6. consideră că această Carte verde este 
lipsită de ambiţie în măsura în care nu 
oferă o definiţie clară a „coeziunii 
teritoriale” şi, prin urmare nu contribuie 
semnificativ la o mai bună înţelegere a 
acestui nou concept; regretă, în plus, faptul 
că în Cartea verde nu se explică cum va fi 
integrată coeziunea teritorială în cadrul 
existent al politicii de coeziune sau cu ce 
instrumente metodologice şi resurse 
operaţionale va fi transformată dintr-un 
cadru de principii în una dintre părţile 
mecanismelor de intervenţie pentru 
politica de coeziune, astfel încât să fie 
pusă în aplicare în teren şi să poată
deveni funcţională pentru următoarea 
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perioadă de programare;

Or. el

Amendamentul 53
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. consideră că această Carte verde este 
lipsită de ambiţie în măsura în care nu 
oferă o definiţie clară a „coeziunii 
teritoriale” şi, prin urmare, nu contribuie 
semnificativ la o mai bună înţelegere a 
acestui nou concept; regretă, în plus, faptul 
în Cartea verde nu se explică cum va fi 
integrată coeziunea teritorială în cadrul 
existent al politicii de coeziune şi cum va 
deveni funcţională pentru următoarea 
perioadă de programare;

6. consideră că această Carte verde este 
lipsită de ambiţie în măsura în care nu 
oferă o definiţie clară a „coeziunii 
teritoriale” şi, prin urmare nu contribuie 
semnificativ la o mai bună înţelegere a 
acestui nou concept; regretă, în plus, faptul 
că în Cartea verde nu se explică cum va fi 
integrată coeziunea teritorială în cadrul 
existent al politicii de coeziune şi cum va 
deveni funcţională pentru următoarea 
perioadă de programare; solicită, aşadar, 
Comisiei să reacţioneze şi să ia măsurile 
necesare pentru a remedia aceste 
deficienţe;

Or. en

Amendamentul 54
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 6

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6. consideră că această Carte verde este 
lipsită de ambiţie în măsura în care nu 
oferă o definiţie clară a „coeziunii 
teritoriale” şi, prin urmare nu contribuie 
semnificativ la o mai bună înţelegere a 
acestui nou concept; regretă, în plus, faptul 
în Cartea verde nu se explică cum va fi 

6. consideră că această Carte verde este
lipsită de ambiţie în măsura în care nu 
oferă o definiţie clară a „coeziunii 
teritoriale” şi niciun obiectiv clar pentru 
aceasta şi, prin urmare nu contribuie 
semnificativ la o mai bună înţelegere a 
acestui nou concept; regretă, în plus, faptul 
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integrată coeziunea teritorială în cadrul 
existent al politicii de coeziune şi cum va 
deveni funcţională pentru următoarea 
perioadă de programare;

că în Cartea verde nu se explică cum va fi 
integrată coeziunea teritorială în cadrul 
existent al politicii de coeziune şi cum va 
deveni funcţională pentru următoarea 
perioadă de programare;

Or. de

Amendamentul 55
Jamila Madeira

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. consideră că în Cartea verde nu sunt 
puse în valoare angajamentele prezentate 
în Agenda teritorială şi în Carta de la 
Leipzig, care conferă coeziunii teritoriale 
o viziune strategică şi operaţională, în 
special principiul policentrismului sau 
noul parteneriat urbano-rural;

Or. pt

Amendamentul 56
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluţie
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

6a. subliniază că noţiunea de coeziune 
teritorială cuprinde şi coeziunea din 
cadrul teritoriilor, care trebuie atinsă prin 
încurajarea capitalului teritorial, a 
potenţialului şi a legăturilor acestuia cu 
zonele suburbane şi rurale;

Or. en
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Amendamentul 57
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. salută analiza din cadrul Cărţii verzi, 
care defineşte trei concepte cheie care ar 
trebui să fie esenţiale pentru dezvoltarea 
teritorială: concentrarea, conectarea şi 
cooperarea; consideră că aceste concepte 
pot oferi soluţia pentru a depăşi câteva 
obstacole elementare care împiedică 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii, cum ar 
fi efectele negative asociate concentrării 
activităţii economice, inegalităţile în ceea 
ce priveşte accesul la pieţe şi servicii, 
cauzate de distanţă, precum şi diviziunile 
impuse de frontierele dintre statele 
membre, dar şi dintre regiuni;

7. constată că în cadrul Cărţii verzi este
cuprinsă o analiză, care defineşte trei 
concepte cheie care ar trebui să fie 
esenţiale pentru dezvoltarea teritorială: 
concentrarea, conectarea şi cooperarea; 
consideră că aceste concepte pot contribui
la soluţia pentru a depăşi câteva obstacole 
elementare care împiedică dezvoltarea 
echilibrată şi durabilă, spre care tinde 
Uniunea, astfel cum se specifică la 
articolul 2 din tratat, cum ar fi efectele 
negative asociate concentrării activităţii 
economice, inegalităţile în ceea ce priveşte 
accesul la pieţe şi servicii, precum şi 
diviziunile impuse de frontierele dintre 
statele membre, dar şi dintre regiuni; 
evidenţiază, de asemenea, faptul că 
potenţialul pentru dezvoltarea 
independentă a regiunilor nu este 
considerat în Cartea verde ca 
reprezentând o contribuţie la coeziune;

Or. de

Amendamentul 58
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. salută analiza din cadrul Cărţii verzi, 
care defineşte trei concepte cheie care ar 
trebui să fie esenţiale pentru dezvoltarea 
teritorială: concentrarea, conectarea şi 
cooperarea; consideră că aceste concepte 
pot oferi soluţia pentru a depăşi câteva 

7. salută analiza din cadrul Cărţii verzi, 
care defineşte trei concepte cheie care ar 
trebui să fie esenţiale pentru dezvoltarea 
teritorială: concentrarea, conectarea şi 
cooperarea; consideră că aceste concepte 
pot oferi soluţia pentru a depăşi câteva 
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obstacole elementare care împiedică 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii, cum ar 
fi efectele negative asociate concentrării 
activităţii economice, inegalităţile în ceea 
ce priveşte accesul la pieţe şi servicii, 
cauzate de distanţă, precum şi diviziunile 
impuse de frontierele dintre statele 
membre, dar şi dintre regiuni;

obstacole elementare care împiedică 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii, cum ar 
fi efectele negative asociate concentrării 
activităţii economice în unele centre, 
precum şi în capitalele unor state şi 
regiuni, inegalităţile în ceea ce priveşte 
accesul la pieţe şi servicii, cauzate de 
distanţă şi de lipsa infrastructurii, precum 
şi diviziunile impuse de frontierele dintre 
statele membre, dar şi dintre regiuni;

Or. pl

Amendamentul 59
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 7

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7. salută analiza din cadrul Cărţii verzi, 
care defineşte trei concepte cheie care ar 
trebui să fie esenţiale pentru dezvoltarea 
teritorială: concentrarea, conectarea şi 
cooperarea; consideră că aceste concepte 
pot oferi soluţia pentru a depăşi câteva 
obstacole elementare care împiedică 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii, cum ar 
fi efectele negative asociate concentrării 
activităţii economice, inegalităţile în ceea 
ce priveşte accesul la pieţe şi servicii, 
cauzate de distanţă, precum şi diviziunile 
impuse de frontierele dintre statele 
membre, dar şi dintre regiuni;

7. salută analiza din cadrul Cărţii verzi,
care defineşte trei concepte cheie care ar 
trebui să fie esenţiale pentru dezvoltarea 
teritorială: concentrarea, conectarea şi 
cooperarea; consideră că aceste concepte 
pot oferi soluţia pentru a depăşi câteva 
obstacole elementare care împiedică 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii, cum ar 
fi efectele negative asociate concentrării 
activităţii economice, inegalităţile în ceea 
ce priveşte accesul la pieţe şi servicii, 
cauzate de distanţă şi/sau de concentraţie, 
precum şi diviziunile impuse de frontierele 
dintre statele membre, dar şi dintre regiuni;

Or. fr

Amendamentul 60
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 7a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

7a. constată că ar trebui luat în 
considerare faptul că o dispersare în 
nuclee de populaţie foarte mici (mai puţin 
de 500 de locuitori) slăbeşte foarte mult 
reţeaua de aşezări, care astfel nu poate 
să-şi exercite, fără a primi ajutoare în 
cadrul unor politici de coeziune specifice, 
funcţiile economice şi sociale care permit 
menţinerea durabilă a echilibrului dintre 
populaţie şi teritoriu; consideră, prin 
urmare, că densitatea populaţiei ar trebui 
ponderată în funcţie de capacitatea 
structurală a populaţiei ce urmează a fi 
susţinută, pentru a se asigura o dezvoltare 
regională echilibrată şi pentru a face faţă 
provocărilor legate de competitivitate şi 
durabilitate;

Or. es

Amendamentul 61
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Paragraph 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută lansarea consultării publice 
privind coeziunea teritorială, aşa cum se 
solicită în Cartea verde; consideră că 
succesul oricăror consultări publice este 
direct legat de participarea cât mai mare a 
diferitelor părţi interesate şi a societăţii 
civile; invită autorităţile naţionale şi locale 
competente să difuzeze de îndată 
informaţiile relevante, pentru a mări gradul 
de sensibilizare cu privire la importanţa 
acestui nou concept;

8. salută lansarea consultării publice 
privind coeziunea teritorială, aşa cum se 
solicită în Cartea verde; consideră că 
succesul oricăror consultări publice este 
direct legat de participarea cât mai mare a 
diferitelor părţi interesate şi a societăţii 
civile; invită autorităţile naţionale, 
regionale şi locale competente să difuzeze 
de îndată informaţiile relevante, pentru a 
mări gradul de sensibilizare cu privire la 
importanţa acestui nou concept;

Or. es
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Amendamentul 62
Jamila Madeira

Propunere de rezoluţie
Punctul 8

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

8. salută lansarea consultării publice 
privind coeziunea teritorială, aşa cum se 
solicită în Cartea verde; consideră că 
succesul oricăror consultări publice este 
direct legat de participarea cât mai mare a 
diferitelor părţi interesate şi a societăţii 
civile; invită autorităţile naţionale şi locale 
competente să difuzeze de îndată 
informaţiile relevante, pentru a mări gradul 
de sensibilizare cu privire la importanţa 
acestui nou concept;

8. salută lansarea consultării publice 
privind coeziunea teritorială, aşa cum se 
solicită în Cartea verde; consideră că 
succesul oricăror consultări publice este 
direct legat de participarea cât mai mare a 
diferitelor părţi interesate şi a societăţii 
civile; invită autorităţile naţionale, 
regionale şi locale competente să difuzeze 
de îndată informaţiile relevante, pentru a 
mări gradul de sensibilizare cu privire la 
importanţa acestui nou concept;

Or. pt

Amendamentul 63
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 9

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

9. consideră că un loc central în 
dezvoltarea coeziunii teritoriale este ocupat 
de coordonarea tuturor politicilor 
comunitare sectoriale care au un impact 
teritorial puternic; regretă, prin urmare, 
faptul că analiza relevantă din cadrul Cărţii 
verzi se limitează la enumerarea acestor 
politici comunitare, fără a sugera 
modalităţi de intensificare a sinergiilor 
dintre acestea, sau chiar metode pentru 
măsurarea efectivă a impactului teritorial al 
acestor politici;

9. consideră că un loc central în 
dezvoltarea coeziunii teritoriale şi în 
consolidarea coeziunii sociale şi 
economice este ocupat de coordonarea 
tuturor politicilor comunitare sectoriale 
care au un impact teritorial puternic; 
regretă, prin urmare, faptul că analiza 
relevantă din cadrul Cărţii verzi se 
limitează la enumerarea acestor politici 
comunitare, fără a sugera modalităţi de 
intensificare a sinergiilor dintre acestea, 
sau chiar metode pentru măsurarea efectivă 
a impactului teritorial al acestor politici;

Or. en
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Amendamentul 64
Elisabeth Schroedter

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. este de acord cu abordarea prin care 
nu sunt incluse niciun fel de referiri la
implicaţiile bugetare şi financiare ale 
coeziunii teritoriale în Cartea verde şi în 
dezbaterea publică; consideră că o astfel 
de analiză ar fi prematură înainte de 
definirea clară a conceptului şi de 
înţelegerea acestuia de către toate părţile 
interesate; sugerează că aceste analize ar 
trebui realizate în cadrul perspectivelor 
financiare viitoare;

10. regretă că nu s-a făcut nicio declaraţie 
de bază privind implicaţiile bugetare şi 
financiare posibile ale coeziunii teritoriale 
în Cartea verde şi în dezbaterea publică,
deoarece, pentru a asigura coeziunea 
teritorială în cadrul Uniunii şi pentru a da 
o şansă fiecărei regiuni de a se dezvolta în 
acelaşi mod, este necesar, pe de o parte, 
ca toate statele membre să dorească să 
contribuie financiar şi, pe de altă parte, 
este necesară o dezbatere privind o 
modalitate de folosire eficientă şi durabilă 
a fondurilor structurale europene;
propune ca aceste aspecte să fie incluse de 
Comisie în Cartea albă;

Or. de

Amendamentul 65
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. este de acord cu abordarea prin care nu 
sunt incluse niciun fel de referiri la 
implicaţiile bugetare şi financiare ale 
coeziunii teritoriale în Cartea verde şi în 
dezbaterea publică; consideră că o astfel de 
analiză ar fi prematură înainte de 
definirea clară a conceptului şi de 
înţelegerea acestuia de către toate părţile 
interesate; sugerează că aceste analize ar 
trebui realizate în cadrul perspectivelor 

10. este de acord cu abordarea prin care nu 
sunt incluse referiri prea precise la 
implicaţiile bugetare şi financiare posibile 
ale coeziunii teritoriale în Cartea verde şi 
în dezbaterea publică; consideră totuşi că
trebuie luat în considerare faptul că 
rezultatele dezbaterii vor constitui baza 
perspectivelor financiare ale viitoarei 
politici de coeziune;
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financiare viitoare;

Or. pl

Amendamentul 66
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. este de acord cu abordarea prin care nu 
sunt incluse niciun fel de referiri la 
implicaţiile bugetare şi financiare ale 
coeziunii teritoriale în Cartea verde şi în 
dezbaterea publică; consideră că o astfel de 
analiză ar fi prematură înainte de definirea 
clară a conceptului şi de înţelegerea 
acestuia de către toate părţile interesate; 
sugerează că aceste analize ar trebui
realizate în cadrul perspectivelor financiare 
viitoare;

10. este de acord cu abordarea prin care nu 
sunt incluse niciun fel de referiri la 
implicaţiile bugetare şi financiare posibile
ale coeziunii teritoriale în Cartea verde şi 
în dezbaterea publică; consideră că o astfel 
de analiză ar fi prematură înainte de 
definirea clară a conceptului şi de 
înţelegerea acestuia de către toate părţile 
interesate; solicită ca aceste analize să fie 
realizate în cadrul perspectivelor financiare 
viitoare;

Or. fr

Amendamentul 67
Nikolaos Vakalis

Propunere de rezoluţie
Punctul 10

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10. este de acord cu abordarea prin care nu 
sunt incluse niciun fel de referiri la 
implicaţiile bugetare şi financiare ale 
coeziunii teritoriale în Cartea verde şi în 
dezbaterea publică; consideră că o astfel de 
analiză ar fi prematură înainte de definirea 
clară a conceptului şi de înţelegerea 
acestuia de către toate părţile interesate; 
sugerează că aceste analize ar trebui 
realizate în cadrul perspectivelor financiare 

10. este de acord cu abordarea prin care nu 
sunt incluse niciun fel de referiri la 
implicaţiile bugetare şi financiare posibile 
ale coeziunii teritoriale în Cartea verde şi 
în dezbaterea publică; consideră că o astfel 
de analiză ar fi prematură înainte de 
definirea clară a conceptului şi de 
înţelegerea acestuia de către toate părţile 
interesate; în plus, consideră că orice 
dezbatere pe această temă face parte 
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viitoare; integrantă din întregul proces de 
negociere şi de planificare a viitoarei 
politici de coeziune; sugerează că aceste 
analize ar trebui realizate în cadrul 
perspectivelor financiare viitoare;

Or. el

Amendamentul 68
Pedro Guerreiro

Propunere de rezoluţie
Punctul 10a (nou) (înainte de titlul „Analiza conceptului de coeziune teritorială”)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10a. consideră că resursele financiare 
comunitare actuale pentru politica de 
coeziune sunt insuficiente pentru a 
satisface necesităţile unei convergenţe 
reale, a face faţă disparităţilor regionale, 
nivelurilor ridicate ale şomajului, 
inegalităţii de venituri şi sărăciei din 
Uniunea Europeană; prin urmare, 
reiterează necesitatea creşterii bugetului 
comunitar, având drept obiectiv principal 
promovarea coeziunii economice şi 
sociale la nivelul UE;

Or. pt

Amendamentul 69
Pedro Guerreiro

Propunere de rezoluţie
Punctul 10b (nou) (înainte de titlul „Analiza conceptului de coeziune teritorială”)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10b. consideră că existenţa unei politici 
regionale europene puternice şi bine 
finanţate este o condiţie esenţială pentru a 
face faţă extinderilor succesive şi a realiza 
coeziunea socială, economică şi teritorială 
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într-o Uniune Europeană extinsă;

Or. pt

Amendamentul 70
Pedro Guerreiro

Propunere de rezoluţie
Punctul 10c (nou) (după titlul „Analiza conceptului de coeziune teritorială”)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10c. subliniază că dimensiunea teritorială 
nu trebuie să se opună sau să dilueze 
obiectivul principal al politicii regionale, 
care vizează promovarea coeziunii 
economice şi sociale, adică reducerea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
ale diverselor regiuni şi a celor cauzate de 
întârzierile de dezvoltare ale regiunilor 
celor mai dezavantajate; subliniază faptul 
că noi resurse financiare comunitare 
trebuie puse la dispoziţie pentru noile 
obiective şi priorităţi;

Or. pt

Amendamentul 71
Pedro Guerreiro

Propunere de rezoluţie
Punctul 10d (nou) (după titlul „Analiza conceptului de coeziune teritorială”)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10d. subliniază că politica de coeziune 
teritorială nu trebuie să dilueze şi nici să 
reducă obiectivele centrale ale politicii de 
coeziune, în special la nivel economic şi 
social, şi că, dimpotrivă, trebuie să 
contribuie la consolidarea acestor 
obiective, promovând convergenţa statelor 
membre şi a regiunilor care suferă de 
întârzieri de dezvoltare;
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Or. pt

Amendamentul 72
Pedro Guerreiro

Propunere de rezoluţie
Punctul 10e (nou) (după titlul „Analiza conceptului de coeziune teritorială”)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

10e. subliniază că gestionarea şi 
amenajarea teritorială ţin de competenţa 
statelor membre;

Or. pt

Amendamentul 73
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. susţine poziţia exprimată în Cartea 
verde, conform căreia coeziunea teritorială 
are ca obiectiv asigurarea unei dezvoltări 
armonioase a teritoriilor cu caracteristici şi 
particularităţi diferite şi garantarea faptului 
că cetăţenii lor pot profita la maxim de 
caracteristicile inerente ale acestor teritorii; 
accentuează faptul că coeziunea teritorială 
este un concept orizontal care stă la baza 
dezvoltării Uniunii în ansamblu, 
transformând diversitatea într-un avantaj 
pentru toate regiunile sale; îşi exprimă 
convingerea fermă că perspectiva unei 
Uniuni asimetrice ar trebui să fie 
împiedicată prin coeziunea teritorială;

11. susţine poziţia exprimată în Cartea 
verde, conform căreia coeziunea teritorială 
are ca obiectiv asigurarea unei dezvoltări 
armonioase a teritoriilor cu caracteristici şi 
particularităţi diferite şi garantarea faptului 
că cetăţenii lor pot profita la maxim de 
caracteristicile inerente ale acestor teritorii; 
accentuează faptul că coeziunea teritorială 
este un concept orizontal care stă la baza 
dezvoltării Uniunii în ansamblu, referindu-
se la eliminarea diferenţelor teritoriale şi 
socioeconomice din Europa, în 
conformitate cu potenţialul regiunilor, 
fapt ce ar trebui să stea la baza 
dezvoltării, în special, a regiunilor slab 
dezvoltate; îşi exprimă convingerea fermă 
că adâncirea diferenţelor atât dintre, cât şi 
în cadrul regiunilor din UE ar trebui să fie 
împiedicată prin coeziunea teritorială, 
luând ca punct de referinţă întregul 
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teritoriu al Uniunii Europene;

Or. pl

Amendamentul 74
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. susţine poziţia exprimată în Cartea 
verde, conform căreia coeziunea teritorială 
are ca obiectiv asigurarea unei dezvoltări 
armonioase a teritoriilor cu caracteristici şi 
particularităţi diferite şi garantarea faptului 
că cetăţenii lor pot profita la maxim de 
caracteristicile inerente ale acestor 
teritorii; accentuează faptul că coeziunea 
teritorială este un concept orizontal care stă 
la baza dezvoltării Uniunii în ansamblu, 
transformând diversitatea într-un avantaj 
pentru toate regiunile sale; îşi exprimă 
convingerea fermă că perspectiva unei 
Uniuni asimetrice ar trebui să fie 
împiedicată prin coeziunea teritorială;

11. susţine poziţia exprimată în Cartea 
verde, conform căreia coeziunea teritorială 
are ca obiectiv asigurarea unei dezvoltări 
echilibrate şi durabile a teritoriilor cu 
caracteristici şi particularităţi diferite şi 
asigurarea unei dezvoltări policentrice a 
Uniunii Europene în ansamblu, precum şi 
garantarea faptului că cetăţenii lor pot 
valorifica la maxim, în mod durabil, 
potenţialul acestor teritorii în funcţie de 
necesităţi; accentuează faptul că coeziunea 
teritorială este un concept orizontal care stă 
la baza dezvoltării Uniunii în ansamblu, 
transformând diversitatea într-un avantaj 
pentru toate regiunile sale; îşi exprimă 
convingerea fermă că perspectiva unei 
Uniuni asimetrice ar trebui să fie 
împiedicată prin coeziunea teritorială;

Or. de

Amendamentul 75
Ambroise Guellec

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. susţine poziţia exprimată în Cartea 
verde, conform căreia coeziunea teritorială 
are ca obiectiv asigurarea unei dezvoltări 

11. susţine poziţia exprimată în Cartea 
verde, conform căreia coeziunea teritorială 
are ca obiectiv, în conformitate cu 
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armonioase a teritoriilor cu caracteristici şi 
particularităţi diferite şi garantarea faptului 
că cetăţenii lor pot profita la maxim de 
caracteristicile inerente ale acestor teritorii; 
accentuează faptul că coeziunea teritorială 
este un concept orizontal care stă la baza 
dezvoltării Uniunii în ansamblu, 
transformând diversitatea într-un avantaj 
pentru toate regiunile sale; îşi exprimă 
convingerea fermă că perspectiva unei 
Uniuni asimetrice ar trebui să fie 
împiedicată prin coeziunea teritorială;

principiul egalităţii de şanse, asigurarea 
unei dezvoltări armonioase a teritoriilor cu 
caracteristici şi particularităţi diferite şi 
garantarea faptului că cetăţenii lor pot 
profita la maxim de caracteristicile inerente 
ale acestor teritorii; accentuează faptul că 
coeziunea teritorială este un concept 
orizontal care stă la baza dezvoltării 
Uniunii în ansamblu, transformând 
diversitatea într-un avantaj pentru toate 
regiunile sale; îşi exprimă convingerea 
fermă că perspectiva unei Uniuni 
asimetrice ar trebui să fie împiedicată prin 
coeziunea teritorială;

Or. fr

Amendamentul 76
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. susţine poziţia exprimată în Cartea 
verde, conform căreia coeziunea teritorială 
are ca obiectiv asigurarea unei dezvoltări 
armonioase a teritoriilor cu caracteristici şi 
particularităţi diferite şi garantarea faptului 
că cetăţenii lor pot profita la maxim de 
caracteristicile inerente ale acestor teritorii; 
accentuează faptul că coeziunea teritorială 
este un concept orizontal care stă la baza 
dezvoltării Uniunii în ansamblu, 
transformând diversitatea într-un avantaj 
pentru toate regiunile sale; îşi exprimă 
convingerea fermă că perspectiva unei 
Uniuni asimetrice ar trebui să fie 
împiedicată prin coeziunea teritorială;

11. susţine poziţia exprimată în Cartea 
verde, conform căreia coeziunea teritorială 
are ca obiectiv asigurarea unei dezvoltări 
armonioase a teritoriilor cu caracteristici şi 
particularităţi diferite, ale căror avantaje 
trebuie valorizate pe deplin, şi garantarea 
faptului că cetăţenii lor pot profita la 
maxim de caracteristicile inerente ale 
acestor teritorii; accentuează faptul că 
coeziunea teritorială este un concept 
orizontal care stă la baza dezvoltării 
Uniunii în ansamblu, transformând 
diversitatea într-un avantaj pentru toate 
regiunile sale; îşi exprimă convingerea 
fermă că perspectiva unei Uniuni 
asimetrice ar trebui să fie împiedicată prin 
coeziunea teritorială;

Or. fr
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Amendamentul 77
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 11

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11. susţine poziţia exprimată în Cartea 
verde, conform căreia coeziunea teritorială 
are ca obiectiv asigurarea unei dezvoltări 
armonioase a teritoriilor cu caracteristici şi 
particularităţi diferite şi garantarea faptului 
că cetăţenii lor pot profita la maxim de 
caracteristicile inerente ale acestor teritorii; 
accentuează faptul că coeziunea teritorială 
este un concept orizontal care stă la baza 
dezvoltării Uniunii în ansamblu, 
transformând diversitatea într-un avantaj 
pentru toate regiunile sale; îşi exprimă 
convingerea fermă că perspectiva unei 
Uniuni asimetrice ar trebui să fie 
împiedicată prin coeziunea teritorială;

11. susţine poziţia exprimată în Cartea 
verde, conform căreia coeziunea teritorială 
are ca obiectiv asigurarea unei dezvoltări 
armonioase a teritoriilor cu caracteristici şi 
particularităţi diferite şi garantarea faptului 
că cetăţenii lor pot profita la maxim de 
caracteristicile inerente ale acestor teritorii; 
accentuează faptul că coeziunea teritorială 
este un concept orizontal care stă la baza 
dezvoltării Uniunii în ansamblu, 
transformând diversitatea într-un avantaj 
pentru toate regiunile sale; îşi exprimă 
convingerea fermă că perspectiva unei 
Uniuni asimetrice ar trebui să fie 
împiedicată prin coeziunea teritorială; 
afirmă că obiectivul coeziunii teritoriale 
are atât o dimensiune terestră, cât şi una 
maritimă;

Or. en

Amendamentul 78
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. consideră că există trei dimensiuni 
care definesc coeziunea teritorială: 
- nivelarea dezechilibrelor teritoriale prin 
asistenţă structurală şi prin valorificarea 
potenţialului endogen al regiunilor,
- integrarea în plan orizontal şi vertical a 
politicilor sectoriale pertinente pentru 
planificarea regională,
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- existenţa unui parteneriat între agenţii 
publici, privaţi şi cei ai societăţii civile în 
cadrul cooperării în vederea planificării 
regionale; 

Or. de

Amendamentul 79
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 11a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11a. subliniază importanţa coeziunii 
teritoriale ca obiectiv politic care aduce o 
mare contribuţie capacităţii comunitare 
de a consolida solidaritatea în cadrul 
Uniunii Europene şi de a contribui 
eficient la dezvoltarea durabilă şi la 
combaterea schimbărilor climatice, 
respectând în acelaşi timp principiul 
subsidiarităţii şi repartizarea 
competenţelor între diferitele niveluri ale 
administraţiei;

Or. es

Amendamentul 80
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 11b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

11b. ia act de propunerea de definiţie 
înaintată de preşedinţia franceză a 
Consiliului; reafirmă obiectivul acesteia 
conform căruia cetăţenilor trebuie să li se 
ofere şanse egale de dezvoltare şi o 
calitate a vieţii egală, iar întreprinderilor -
perspective echitabile de dezvoltare, care 
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să se bazeze pe competenţele geografice 
specifice acestora;

Or. de

Amendamentul 81
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. consideră coeziunea teritorială un 
concept distinct care ar trebui să ofere 
coeziunii economice şi sociale valoare 
adăugată tangibilă; subliniază faptul că 
cele trei părţi componente ale coeziunii 
(economică, socială şi teritorială) ar 
trebui să se completeze şi să se 
consolideze reciproc, menţinându-şi totuşi 
misiunea lor separată într-un concept unic 
integrat; consideră, prin urmare, că între 
aceste obiective nu ar trebui să existe 
ierarhie;

12. consideră coeziunea teritorială un 
concept distinct care ar trebui să faciliteze 
dezvoltarea durabilă a teritoriilor UE, în 
cadrul căruia obiectivele economice, 
sociale şi de mediu sunt pilonii unui 
concept unic integrat, şi consideră, prin 
urmare, că între aceste obiective nu ar 
trebui să existe nici ierarhie, nici 
„compromisuri”; subliniază că, având în 
vedere dezbaterea privind viitorul politicii 
de coeziune, coeziunea teritorială ar 
trebui să ţină seama şi de obiectivele 
privind schimbările climatice şi să 
încurajeze aşadar modelele de dezvoltare 
care favorizează eliminarea emisiilor de 
carbon şi utilizarea eficientă a resurselor 
în teritoriile UE;

Or. en

Amendamentul 82
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. consideră coeziunea teritorială un 
concept distinct care ar trebui să ofere 
coeziunii economice şi sociale valoare 

12. consideră coeziunea teritorială un 
concept distinct care ar trebui să ofere 
coeziunii economice şi sociale valoare 
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adăugată tangibilă; subliniază faptul că cele 
trei părţi componente ale coeziunii 
(economică, socială şi teritorială) ar trebui 
să se completeze şi să se consolideze 
reciproc, menţinându-şi totuşi misiunea lor 
separată într-un concept unic integrat; 
consideră, prin urmare, că între aceste 
obiective nu ar trebui să existe ierarhie;

adăugată tangibilă; subliniază faptul că cele 
trei părţi componente ale coeziunii 
(economică, socială şi teritorială) ar trebui 
să se completeze şi să se consolideze 
reciproc, menţinându-şi totuşi misiunea lor 
separată într-un concept unic integrat; 
consideră, prin urmare, că între aceste 
obiective nu trebuie să existe ierarhie;

Or. fr

Amendamentul 83
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 12

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12. consideră coeziunea teritorială un 
concept distinct care ar trebui să ofere 
coeziunii economice şi sociale valoare 
adăugată tangibilă; subliniază faptul că cele 
trei părţi componente ale coeziunii 
(economică, socială şi teritorială) ar trebui 
să se completeze şi să se consolideze 
reciproc, menţinându-şi totuşi misiunea lor 
separată într-un concept unic integrat; 
consideră, prin urmare, că între aceste 
obiective nu ar trebui să existe ierarhie;

12. consideră coeziunea teritorială un 
concept care ar trebui să ofere coeziunii 
economice şi sociale valoare adăugată 
tangibilă şi o soluţie pentru numărul din 
ce în ce mai mare de probleme; subliniază 
faptul că cele trei părţi componente ale 
coeziunii (economică, socială şi teritorială) 
ar trebui să se completeze şi să se 
consolideze reciproc, menţinându-şi totuşi 
misiunea lor separată într-un concept unic 
integrat; consideră, prin urmare, că între 
aceste obiective nu ar trebui să existe 
ierarhie;

Or. pl

Amendamentul 84
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. reaminteşte că, în practică, conceptul 
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de coeziune teritorială se loveşte adesea 
de diviziunile dintre autorităţile publice la 
nivel naţional, regional şi local, şi că 
aceste limite geografice şi administrative 
nu corespund neapărat teritoriului de 
intervenţie adecvat; solicită Comisiei şi 
statelor membre să se adapteze mai întâi 
nevoilor cetăţenilor, ţinând seama de 
unităţile teritoriale de bază pertinente 
pentru abordarea chestiunilor de 
importanţă fundamentală pentru viaţa de 
zi cu zi a cetăţenilor, cum ar fi zonele de 
concentrare a populaţiei şi a forţei de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 85
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 12a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12a. afirmă că obiectivul coeziunii 
teritoriale este de a oferi cetăţenilor şanse 
egale în ceea ce priveşte calitatea vieţii, 
fiecare teritoriu comunitar dorind să ofere 
cetăţenilor săi un acces echitabil - însă nu 
neapărat egal - la infrastructura de bază 
şi la serviciile de interes general şi de 
interes economic general, care să le 
permită cetăţenilor să ducă un trai decent, 
în conformitate cu nivelul de trai 
european din secolul al XXI-lea;

Or. es

Amendamentul 86
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 12b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

12b. subliniază că noţiunea de coeziune 
teritorială se bazează pe principiul 
solidarităţii, în special pe cel al 
solidarităţii teritoriale, care necesită 
mecanisme de nivelare între statele 
membre, între regiuni şi în cadrul 
regiunilor;

Or. es

Amendamentul 87
Ambroise Guellec

Propunere de rezoluţie
Punctul 13

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. salută concluziile studiului ESPON 
privind scenarii de dezvoltare viitoare 
pentru teritoriul european până în 2030, 
care oferă date concrete în sprijinul 
dezbaterii politice referitoare la 
configuraţia politicilor naţionale şi 
comunitare, astfel încât să elaboreze 
instrumentele potrivite pentru evitarea 
polarizării şi depopulării teritoriilor UE şi 
să creeze condiţii optime pentru o viaţă de 
calitate a cetăţenilor lor;

13. salută concluziile studiului ESPON 
privind scenarii de dezvoltare viitoare 
pentru teritoriul european până în 2030, 
care oferă date concrete în sprijinul 
dezbaterii politice referitoare la 
configuraţia politicilor naţionale şi 
comunitare, astfel încât să elaboreze 
instrumentele potrivite pentru a face faţă 
noilor provocări care au un impact local 
sau regional puternic, precum 
schimbările demografice, concentraţia 
urbană, deplasările migratorii şi 
schimbările climatice şi să creeze condiţii 
optime pentru o viaţă de calitate a 
cetăţenilor lor;

Or. fr

Amendamentul 88
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 13
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

13. salută concluziile studiului ESPON 
privind scenarii de dezvoltare viitoare 
pentru teritoriul european până în 2030, 
care oferă date concrete în sprijinul 
dezbaterii politice referitoare la 
configuraţia politicilor naţionale şi 
comunitare, astfel încât să elaboreze 
instrumentele potrivite pentru evitarea 
polarizării şi depopulării teritoriilor UE şi 
să creeze condiţii optime pentru o viaţă de 
calitate a cetăţenilor lor;

13. salută concluziile studiului ESPON 
privind scenarii de dezvoltare viitoare 
pentru teritoriul european până în 2030, 
care oferă date concrete în sprijinul 
dezbaterii politice referitoare la 
configuraţia politicilor naţionale şi 
comunitare, astfel încât să elaboreze 
instrumentele potrivite pentru evitarea 
polarizării şi depopulării teritoriilor UE şi 
să creeze condiţii optime pentru o viaţă de 
calitate a cetăţenilor lor; salută, de 
asemenea, publicarea documentului de 
lucru al Comisiei „Regiuni 2020 - o 
evaluare a viitoarelor provocări pentru 
regiunile UE”;

Or. en

Amendamentul 89
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. accentuează faptul că unul dintre 
obiectivele principale ale coeziunii 
teritoriale este acela de a garanta că
progresul şi creşterea economică realizate 
într-un anumit teritoriu aduc beneficii 
întregii regiuni şi întregului teritoriu al 
UE; consideră, în această privinţă, că 
centrele de excelenţă şi grupurile de 
cercetare şi inovare sunt esenţiale pentru 
succesul economic, descoperirile 
ştiinţifice, inovaţiile tehnologice şi locuri 
de muncă, precum şi că ar trebui 
stimulată intensificarea interacţiunii şi a 
transferului de cunoştinţe între aceste 
centre şi regiunile limitrofe;

14. accentuează faptul că unul dintre 
obiectivele principale ale coeziunii 
teritoriale este acela de a garanta accesul 
echitabil al cetăţenilor şi al agenţilor 
economici locali la serviciile de interes 
general şi şanse egale de dezvoltare, 
indiferent de teritoriul în care se află 
(articolul 16 din tratat); solicită adaptarea 
condiţiilor cadru pentru îndeplinirea 
acestor obiective la necesităţile locale şi la 
actorii locali, precum şi îmbunătăţirea 
capacităţii acestora de adaptare; invită 
Comisia să analizeze dacă sprijinirea 
unilaterală a aşa-numitelor grupuri sau 
sprijinirea pe scară largă a IMM-urilor 
are o importanţă decisivă pentru succesul 
economic al regiunilor; 
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Or. de

Amendamentul 90
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. accentuează faptul că unul dintre 
obiectivele principale ale coeziunii 
teritoriale este acela de a garanta că 
progresul şi creşterea economică realizate 
într-un anumit teritoriu aduc beneficii 
întregii regiuni şi întregului teritoriu al UE; 
consideră, în această privinţă, că centrele 
de excelenţă şi grupurile de cercetare şi 
inovare sunt esenţiale pentru succesul 
economic, descoperirile ştiinţifice, 
inovaţiile tehnologice şi locuri de muncă, 
precum şi că ar trebui stimulată 
intensificarea interacţiunii şi a 
transferului de cunoştinţe între aceste 
centre şi regiunile limitrofe;

14. accentuează faptul că unul dintre 
obiectivele principale ale coeziunii 
teritoriale este acela de a garanta că 
progresul şi creşterea economică realizate 
într-un anumit teritoriu aduc beneficii 
întregii regiuni şi întregului teritoriu al UE; 
consideră că este esenţială consolidarea 
cercetării şi a tuturor formelor de inovare 
pentru dezvoltarea economică, cercetarea 
ştiinţifică, inovaţiile tehnologice şi de altă 
natură şi ocuparea forţei de muncă; 
subliniază că centrele de excelenţă, 
grupările precum şi toate iniţiativele 
autorităţilor publice şi organizaţiilor 
antreprenoriale care au drept scop 
dezvoltarea inovaţiei, inclusiv prin 
intermediul şi în cadrul întreprinderilor 
mici şi a micro-întreprinderilor, ar trebui 
să fie încurajate; solicită consolidarea 
interacţiunii şi a transferului de 
cunoştinţe între aceste centre, universităţi, 
organizaţii reprezentative ale 
întreprinderilor şi întreprinderi, inclusiv 
întreprinderile cele mai mici;

Or. fr

Amendamentul 91
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 14
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. accentuează faptul că unul dintre 
obiectivele principale ale coeziunii 
teritoriale este acela de a garanta că 
progresul şi creşterea economică realizate 
într-un anumit teritoriu aduc beneficii 
întregii regiuni şi întregului teritoriu al UE; 
consideră, în această privinţă, că centrele 
de excelenţă şi grupurile de cercetare şi 
inovare sunt esenţiale pentru succesul 
economic, descoperirile ştiinţifice, 
inovaţiile tehnologice şi locuri de muncă, 
precum şi că ar trebui stimulată 
intensificarea interacţiunii şi a transferului 
de cunoştinţe între aceste centre şi 
regiunile limitrofe;

14. accentuează faptul că unul dintre 
obiectivele principale ale coeziunii 
teritoriale este acela de a garanta că 
progresul şi creşterea economică realizate 
într-un anumit teritoriu aduc beneficii 
întregii regiuni şi întregului teritoriu al UE,
fără a provoca adâncirea diferenţelor 
regionale; consideră, în această privinţă, că 
centrele de excelenţă şi grupurile de 
cercetare şi inovare pot fi o modalitate de a 
asigura succesul economic, descoperirile 
ştiinţifice, inovaţiile tehnologice şi locuri 
de muncă, cu condiţia ca acestea să fie 
repartizate uniform pe teritoriul UE, 
favorizând iniţierea unei intensificări a
interacţiunii şi a transferului de cunoştinţe 
între aceste centre şi regiunile limitrofe;

Or. pl

Amendamentul 92
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 14

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14. accentuează faptul că unul dintre 
obiectivele principale ale coeziunii 
teritoriale este acela de a garanta că 
progresul şi creşterea economică realizate
într-un anumit teritoriu aduc beneficii 
întregii regiuni şi întregului teritoriu al UE; 
consideră, în această privinţă, că centrele 
de excelenţă şi grupurile de cercetare şi 
inovare sunt esenţiale pentru succesul 
economic, descoperirile ştiinţifice, 
inovaţiile tehnologice şi locuri de muncă, 
precum şi că ar trebui stimulată 
intensificarea interacţiunii şi a transferului 
de cunoştinţe între aceste centre şi 
regiunile limitrofe;

14. accentuează faptul că unul dintre 
obiectivele principale ale coeziunii 
teritoriale este acela de a garanta că 
progresul şi creşterea economică realizate 
într-un anumit teritoriu aduc beneficii 
întregii regiuni şi întregului teritoriu al UE; 
consideră, în această privinţă, că centrele 
de excelenţă şi grupurile de cercetare şi 
inovare sunt esenţiale pentru succesul 
economic, descoperirile ştiinţifice, 
inovaţiile tehnologice şi locuri de muncă, 
precum şi că ar trebui stimulată 
intensificarea interacţiunii şi a transferului 
de cunoştinţe între aceste centre şi 
regiunile limitrofe; solicită Comisiei să 
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prezinte o evaluare a impactului 
grupurilor şi a centrelor de excelenţă 
asupra zonelor limitrofe;

Or. en

Amendamentul 93
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 14a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

14a. reaminteşte rolul important al 
întreprinderilor mici şi al micro-
întreprinderilor, şi în special al 
întreprinderilor de artizanat, în ceea ce 
priveşte coeziunea economică, socială şi 
teritorială datorită contribuţiei lor 
semnificative la creşterea economică şi 
ocuparea forţei de muncă; solicită, prin 
urmare, punerea în aplicare a unei 
politici active de sprijinire a tuturor 
formelor de inovare în aceste 
întreprinderi şi invită, de asemenea, 
Comisia să creeze oportunităţi de 
cooperare între întreprinderi, sectorul 
public, şcoli şi universităţi, pentru a crea 
grupuri regionale de inovare, în spiritul 
Strategiei de la Lisabona;

Or. es

Amendamentul 94
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. subliniază contribuţia esenţială a pieţei 
unice la coeziunea economică, socială şi 

15. subliniază contribuţia esenţială a pieţei 
unice la coeziunea economică, socială şi 
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teritorială; accentuează importanţa 
serviciilor publice pentru dezvoltarea 
economică şi socială durabilă, precum şi 
nevoia de acces echitabil din punct de 
vedere social şi regional la servicii de 
interes general; consideră că în lumina 
principiului subsidiarităţii şi a legislaţiei 
comunitare din domeniul concurenţei, 
responsabilitatea pentru definirea, 
organizarea, finanţarea şi monitorizarea 
serviciilor de interes general ar trebui să 
revină autorităţilor naţionale, regionale şi 
locale; consideră, totuşi, că în cadrul 
dezbaterii privind coeziunea teritorială ar 
trebui inclus un proces de reflecţie asupra 
accesului echitabil al cetăţenilor la servicii;

teritorială; accentuează importanţa 
serviciilor publice pentru dezvoltarea 
economică şi socială durabilă, precum şi 
nevoia de acces echitabil din punct de 
vedere social şi regional la servicii de 
interes general; subliniază, în acest sens, 
că asigurarea unui ,,acces echitabil” nu 
este doar o chestiune de distanţă 
geografică, disponibilitatea şi 
accesibilitatea având, de asemenea, o 
importanţă crucială; consideră că în 
cadrul dezbaterii privind coeziunea 
teritorială ar trebui inclus un proces de 
reflecţie asupra accesului echitabil al 
cetăţenilor la servicii;

Or. fr

Amendamentul 95
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. subliniază contribuţia esenţială a
pieţei unice la coeziunea economică, 
socială şi teritorială; accentuează 
importanţa serviciilor publice pentru 
dezvoltarea economică şi socială durabilă, 
precum şi nevoia de acces echitabil din 
punct de vedere social şi regional la 
servicii de interes general; consideră că în 
lumina principiului subsidiarităţii şi a 
legislaţiei comunitare din domeniul 
concurenţei, responsabilitatea pentru 
definirea, organizarea, finanţarea şi 
monitorizarea serviciilor de interes general 
ar trebui să revină autorităţilor naţionale, 
regionale şi locale; consideră, totuşi, că în 
cadrul dezbaterii privind coeziunea 
teritorială ar trebui inclus un proces de 
reflecţie asupra accesului echitabil al 
cetăţenilor la servicii;

15. subliniază că liberalizarea pieţei unice 
poate avea şi efecte secundare negative 
asupra coeziunii economice, sociale şi
teritoriale; accentuează importanţa 
serviciilor publice pentru dezvoltarea 
economică şi socială durabilă, precum şi 
nevoia de acces echitabil din punct de 
vedere social şi regional la servicii de 
interes general; consideră că în lumina 
principiului subsidiarităţii şi a legislaţiei 
comunitare din domeniul concurenţei, 
responsabilitatea pentru definirea, 
organizarea, finanţarea şi monitorizarea 
serviciilor de interes general ar trebui să 
revină autorităţilor naţionale, regionale şi 
locale; consideră, totuşi, că în cadrul 
dezbaterii privind coeziunea teritorială ar 
trebui inclus un proces de reflecţie asupra 
unui standard corespunzător care să 
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garanteze accesul egal al cetăţenilor la 
servicii;

Or. de

Amendamentul 96
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. subliniază contribuţia esenţială a pieţei 
unice la coeziunea economică, socială şi 
teritorială; accentuează importanţa 
serviciilor publice pentru dezvoltarea 
economică şi socială durabilă, precum şi 
nevoia de acces echitabil din punct de 
vedere social şi regional la servicii de 
interes general; consideră că în lumina 
principiului subsidiarităţii şi a legislaţiei 
comunitare din domeniul concurenţei, 
responsabilitatea pentru definirea, 
organizarea, finanţarea şi monitorizarea 
serviciilor de interes general ar trebui să 
revină autorităţilor naţionale, regionale şi 
locale; consideră, totuşi, că în cadrul 
dezbaterii privind coeziunea teritorială ar 
trebui inclus un proces de reflecţie asupra 
accesului echitabil al cetăţenilor la servicii;

15. subliniază contribuţia esenţială a pieţei 
unice la coeziunea economică, socială şi 
teritorială; accentuează importanţa 
serviciilor publice pentru dezvoltarea 
economică şi socială durabilă, precum şi 
nevoia de acces echitabil din punct de 
vedere social şi regional la servicii de 
interes general, în special la serviciile 
publice de educaţie şi sănătate; consideră 
că în lumina principiului subsidiarităţii şi a 
legislaţiei comunitare din domeniul 
concurenţei, responsabilitatea pentru 
definirea, organizarea, finanţarea şi 
monitorizarea serviciilor de interes general 
ar trebui să revină autorităţilor naţionale, 
regionale şi locale; consideră, totuşi, că în 
cadrul dezbaterii privind coeziunea 
teritorială ar trebui inclus un proces de 
reflecţie asupra accesului echitabil al 
cetăţenilor la servicii, îmbunătăţirii 
cooperării transfrontaliere în acest 
domeniu şi necesităţii de a avea o definiţie 
clară şi eficientă a gradului de libertate a 
statelor membre şi a autorităţilor locale şi 
regionale în gestionarea obligaţiilor lor de 
serviciu public (acordarea de ajutoare, 
gestionarea contractelor de achiziţii 
publice etc.);

Or. es
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Amendamentul 97
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 15

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15. subliniază contribuţia esenţială a pieţei 
unice la coeziunea economică, socială şi 
teritorială; accentuează importanţa 
serviciilor publice pentru dezvoltarea 
economică şi socială durabilă, precum şi 
nevoia de acces echitabil din punct de 
vedere social şi regional la servicii de 
interes general; consideră că în lumina 
principiului subsidiarităţii şi a legislaţiei 
comunitare din domeniul concurenţei, 
responsabilitatea pentru definirea, 
organizarea, finanţarea şi monitorizarea 
serviciilor de interes general ar trebui să 
revină autorităţilor naţionale, regionale şi 
locale; consideră, totuşi, că în cadrul 
dezbaterii privind coeziunea teritorială ar 
trebui inclus un proces de reflecţie asupra 
accesului echitabil al cetăţenilor la servicii;

15. subliniază contribuţia esenţială a pieţei 
unice la coeziunea economică, socială şi 
teritorială, odată ce aceasta serveşte
intereselor cetăţenilor europeni; 
accentuează importanţa serviciilor publice 
pentru dezvoltarea economică şi socială 
durabilă, precum şi nevoia de acces 
echitabil din punct de vedere social şi 
regional la servicii de interes general; 
consideră că în lumina principiului 
subsidiarităţii şi a legislaţiei comunitare din 
domeniul concurenţei, responsabilitatea 
pentru definirea, organizarea, finanţarea şi 
monitorizarea serviciilor de interes general 
ar trebui să revină autorităţilor naţionale, 
regionale şi locale; consideră, totuşi, că în 
cadrul dezbaterii privind coeziunea 
teritorială ar trebui inclus un proces de 
reflecţie asupra accesului echitabil al 
cetăţenilor la servicii;

Or. el

Amendamentul 98
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. subliniază rolul vital al IMM-urilor, 
al micro-întreprinderilor şi al 
întreprinderilor artizanale pentru 
competitivitate şi crearea de locuri de 
muncă în teritoriile în care acestea joacă 
un rol esenţial în menţinerea coeziunii şi 
a stabilităţii economice şi sociale; 
consideră că este esenţial ca viitoarele 
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politici de dezvoltare a teritoriilor să aibă 
drept obiectiv creşterea competitivităţii 
tuturor întreprinderilor, inclusiv a celor 
care îşi desfăşoară activitatea pe pieţele 
locale şi în sectoarele tradiţionale, fără a 
se limita la întreprinderile cele mai 
performante sau cele care au înregistrat o 
creştere rapidă; solicită insistent Comisiei 
să garanteze participarea directă a 
organizaţiilor care reprezintă diferite 
categorii de IMM-uri la activitatea de 
elaborare şi de punere în aplicare a 
politicilor teritoriale şi invită statele 
membre şi regiunile să procedeze la fel, la 
nivelul lor;

Or. fr

Amendamentul 99
Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluţie
Punctul 15a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15a. subliniază că principiul coeziunii 
teritoriale trebuie să facă obiectul 
principiului subsidiarităţii în toate 
domeniile, deoarece regiunile se află în 
poziţia cea mai avantajoasă pentru a 
decide cum şi unde trebuie folosite 
fondurile şi mijloacele UE;

Or. de

Amendamentul 100
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 15b (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

15b. reaminteşte, în acest sens, că statele 
membre şi Comisia sunt invitate, în 
temeiul concluziilor Consiliului 
Competitivitate din 1 decembrie 2008, să 
asigure punerea eficientă în aplicare a 
Legii privind întreprinderile mici (Small 
Business Act) pentru Europa, la toate 
nivelurile corespunzătoare,

Or. fr

Amendamentul 101
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; 
observă, de asemenea, că regiunile de 
frontieră se confruntă cu dificultăţi 
politice specifice, în ceea ce priveşte 
accesibilitatea, calitatea şi eficacitatea; 
respinge ideea conform căreia coeziunea 
teritorială ar trebui să fie o politică 
dedicată exclusiv abordării problemelor 
regiunilor menţionate; consideră, cu toate 
acestea, că ar trebui acordată o atenţie 
deosebită dezvoltării acestor regiuni, în 
vederea compensării handicapului 
acestora şi pentru a le da posibilitatea de 
a contribui efectiv la dezvoltarea 
armonioasă a Uniunii în ansamblu;

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice; consideră că utilizarea 
factorilor geografici selectaţi arbitrar, 
fără a ţine seama de contextul 
socioeconomic, nu se încadrează în 
contextul politicii de coeziune şi nu poate 
reprezenta în sine un criteriu potrivit 
pentru eligibilitatea regiunilor de a primi 
asistenţă;

Or. de
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Amendamentul 102
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
şi eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
şi eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită eliminării 
diferenţelor în ceea ce priveşte standardul 
de viaţă din aceste regiuni privind 
problema accesibilităţii locuitorilor 
acestora la diverse servicii, precum şi 
promovarea accentuată a acestor regiuni 
şi a valorilor lor specifice; consideră că o 
astfel de promovare va contribui la 
transformarea potenţialului acestor 
regiuni în avantaje şi posibilităţi reale, 
precum şi la dezvoltarea acestora, ceea ce 
reprezintă un aspect esenţial pentru 
întreaga Uniune Europeană;

Or. pl

Amendamentul 103
Emanuel Jardim Fernandes

Propunere de rezoluţie
Punctul 16
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
şi eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu; 

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice: cele trei tipuri specifice de 
regiuni care cuprind regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate şi alte 
regiuni, din care se disting regiunile 
costiere şi regiunile ultraperiferice;
consideră că acestea din urmă, ar trebui, 
din motive de consecvenţă, să fie 
autonome, în cadrul coeziunii teritoriale, 
şi să beneficieze de o nouă clasificare 
teritorială: cel de-al patrulea tip special de 
regiune; observă, de asemenea, că 
regiunile de frontieră se confruntă cu 
dificultăţi politice specifice, în ceea ce 
priveşte accesibilitatea, calitatea şi 
eficacitatea; respinge ideea conform căreia 
coeziunea teritorială ar trebui să fie o 
politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

Or. pt

Amendamentul 104
Margie Sudre

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
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regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
şi eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate;
consideră, cu toate acestea, că ar trebui
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră, de 
coastă, periferice şi ultraperiferice se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte dezvoltarea economică 
şi socială, accesibilitatea şi 
competitivitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că trebuie
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

Or. fr

Amendamentul 105
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, 
calitatea şi eficacitatea; respinge ideea 
conform căreia coeziunea teritorială ar 
trebui să fie o politică dedicată exclusiv 
abordării problemelor regiunilor 
menţionate; consideră, cu toate acestea, că 
ar trebui acordată o atenţie deosebită 
dezvoltării acestor regiuni, în vederea 

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi similare; respinge 
ideea conform căreia coeziunea teritorială 
ar trebui să fie o politică dedicată exclusiv 
abordării problemelor regiunilor 
menţionate; consideră, cu toate acestea, că 
ar trebui acordată o atenţie deosebită 
dezvoltării acestor regiuni, în vederea 
compensării handicapului acestora şi 
pentru a le da posibilitatea de a contribui 
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compensării handicapului acestora şi 
pentru a le da posibilitatea de a contribui 
efectiv la dezvoltarea armonioasă a Uniunii 
în ansamblu; 

efectiv la dezvoltarea armonioasă a Uniunii 
în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 106
Ambroise Guellec

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. observă faptul că în Cartea verde 
sunt recunoscute dificultăţile deosebite în 
ceea ce priveşte dezvoltarea cu care se 
confruntă regiunile cu caracteristici 
geografice specifice, cum ar fi regiunile 
montane, insulare şi regiunile slab 
populate; observă, de asemenea, că 
regiunile de frontieră se confruntă cu 
dificultăţi politice specifice, în ceea ce 
priveşte accesibilitatea, calitatea şi 
eficacitatea; respinge ideea conform căreia 
coeziunea teritorială ar trebui să fie o 
politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu ;

16. observă faptul că în Cartea verde 
sunt recunoscute dificultăţile deosebite în 
ceea ce priveşte dezvoltarea cu care se 
confruntă regiunile cu caracteristici 
geografice specifice, cum ar fi regiunile 
montane, insulare şi regiunile slab 
populate; observă, de asemenea, că 
regiunile de frontieră şi periferice se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
şi eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

Or. fr

Amendamentul 107
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 16
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
şi eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare, regiunile ultraperiferice, oraşele 
transfrontaliere îndepărtate, zonele care 
se confruntă cu procese de depopulare şi 
regiunile slab populate; observă, de 
asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
şi eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

Or. es

Amendamentul 108
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
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şi eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

şi eficacitatea; fără a subestima 
importanţa coeziunii teritoriale în 
abordarea problemelor întâmpinate de 
aceste regiuni, exprimă ideea conform 
căreia coeziunea teritorială nu ar trebui să 
fie o politică dedicată doar abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

Or. el

Amendamentul 109
Sérgio Marques

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
şi eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu; 

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare, regiunile ultraperiferice 
menţionate la articolul 299 alineatul 2 din 
Tratatul CE şi regiunile slab populate; 
observă, de asemenea, că regiunile de 
frontieră se confruntă cu dificultăţi politice 
specifice, în ceea ce priveşte 
accesibilitatea, calitatea şi eficacitatea; 
respinge ideea conform căreia coeziunea 
teritorială ar trebui să fie o politică dedicată 
exclusiv abordării problemelor regiunilor 
menţionate; consideră, cu toate acestea, că 
ar trebui acordată o atenţie deosebită 
dezvoltării acestor regiuni, în vederea 
compensării handicapului acestora şi 
pentru a le da posibilitatea de a contribui 
efectiv la dezvoltarea armonioasă a Uniunii 
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în ansamblu;

Or. pt

Amendamentul 110
Elspeth Attwooll

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
şi eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; 
consideră că trăsătura specifică a 
gradului de îndepărtare ar trebui, de 
asemenea, să fie inclusă; observă, de 
asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
şi eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

Or. en

Amendamentul 111
Stavros Arnaoutakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 16



AM\757960RO.doc 65/113 PE416.601v01-00

RO

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
şi eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare şi regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
şi eficacitatea; exprimă ideea conform 
căreia coeziunea teritorială nu ar trebui să 
fie o politică dedicată exclusiv abordării 
regiunilor cu dezavantaje geografice; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

Or. el

Amendamentul 112
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 16

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultățile deosebite în ceea 
ce privește dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare și regiunile slab populate; observă, 
de asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăți politice specifice, 
în ceea ce privește accesibilitatea, calitatea 
și eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
o politică dedicată exclusiv abordării 

16. observă faptul că în Cartea verde sunt 
recunoscute dificultăţile deosebite în ceea 
ce priveşte dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu caracteristici geografice 
specifice, cum ar fi regiunile montane, 
insulare, statele membre insulare şi 
regiunile slab populate; observă, de 
asemenea, că regiunile de frontieră se 
confruntă cu dificultăţi politice specifice, 
în ceea ce priveşte accesibilitatea, calitatea 
şi eficacitatea; respinge ideea conform 
căreia coeziunea teritorială ar trebui să fie 
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problemelor regiunilor menționate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenție deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora și pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;·

o politică dedicată exclusiv abordării 
problemelor regiunilor menţionate; 
consideră, cu toate acestea, că ar trebui 
acordată o atenţie deosebită dezvoltării 
acestor regiuni, în vederea compensării 
handicapului acestora şi pentru a le da 
posibilitatea de a contribui efectiv la 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii în 
ansamblu;

Or. el

Amendamentul 113
Pedro Guerreiro

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. recomandă ca politica de coeziune a 
UE, în diversele sale dimensiuni, să fie 
adaptată, prin adoptarea unor măsuri 
specifice, regiunilor ultraperiferice, astfel 
cum este prevăzut la articolul 299 
alineatul 2 din Tratatul CE; solicită 
Comisiei să propună politici şi măsuri 
permanente, flexibile şi cu finanţare 
adecvată, capabile să se adapteze 
necesităţilor fiecărei regiuni 
ultraperiferice şi să ajute la abordarea 
constrângerilor de dezvoltare cu care se 
confruntă acestea;

Or. pt

Amendamentul 114
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 16a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

16a. Atrage atenţia asupra specificităţii 
zonelor urbane şi asupra faptului că o 
combinaţie între o concentraţie urbană 
ridicată de populaţie şi activităţi, are 
consecinţe negative pentru oraşe, cum ar 
fi aglomerarea, poluarea, excluderea 
socială şi zone sărace, care afectează 
calitatea vieţii cetăţenilor care locuiesc 
acolo.

Or. fr

Amendamentul 115
Mieczysław Edmund Janowski, Wojciech Roszkowski

Propunere de rezoluţie
Punctul 17

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17. consideră că nu ar trebui limitată 
coeziunea teritorială doar la efectele 
politicii regionale a UE asupra teritoriului 
european, ci aceasta ar trebui să aibă în 
vedere şi dimensiunea teritorială a altor 
politici sectoriale comunitare cu impact 
teritorial puternic; subliniază, în contextul 
coeziunii teritoriale, importanţa 
intensificării sinergiilor dintre diferite 
politici comunitare, pentru a coordona şi a 
maximiza impactul teritorial al acestora pe 
teren; observă, totuşi, faptul că politicile 
comunitare îşi vor menţine autonomia şi că 
acest proces nu implică subordonarea unei 
politici faţă de alta;

17. consideră că nu ar trebui limitată 
coeziunea teritorială doar la efectele 
politicii regionale a UE asupra teritoriului 
european, ci aceasta ar trebui să aibă în 
vedere şi dimensiunea teritorială a altor 
acţiuni comunitare; subliniază, în 
contextul coeziunii teritoriale, importanţa 
intensificării sinergiilor dintre diferite 
politici comunitare, pentru a coordona şi a 
maximiza impactul teritorial al acestora pe 
teren; observă, totuşi, faptul că politicile 
comunitare îşi vor menţine autonomia şi că 
acest proces nu implică subordonarea unei 
politici faţă de alta;

Or. pl
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Amendamentul 116
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Punctul 17a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

17a. consideră că definirea priorităţilor 
diferitelor politici sectoriale de la 
începutul fiecărei perioade de programare 
trebuie să fie precedată de o analiză 
spaţială a întregului teritoriu UE;

Or. pl

Amendamentul 117
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. se aşteaptă ca din consultarea publică 
să rezulte o definiţie clară a coeziunii 
teritoriale, hotărâtă de comun acord, 
împărtăşită şi înţeleasă de către toate 
părţile interesate din domeniu. consideră că 
această definiţie va aduce claritate şi 
transparenţă şi ar trebui să se concentreze 
asupra valorii adăugate pe care se 
aşteaptă să o confere coeziunea teritorială 
cadrului tradiţional al politicii de 
coeziune;

18. se aşteaptă ca din consultarea publică 
să rezulte o definiţie clară a coeziunii 
teritoriale, hotărâtă de comun acord de 
către toate părţile interesate din domeniu; 
consideră că această definiţie ar trebui să 
aducă claritate şi transparenţă şi în cele din 
urmă să ducă la crearea unui mecanism 
de contracarare a discrepanţelor tot mai 
accentuate în ceea ce priveşte nivelul de 
dezvoltare al statelor şi regiunilor, printre 
altele prin impunerea condiţiei ca centrele 
de creştere economică să coopereze cu 
teritoriile din jurul acestora pentru a 
beneficia de finanţare din fonduri UE, 
asigurând astfel şanse egale tuturor 
cetăţenilor europeni în ceea ce priveşte 
nivelul de trai pe tot cuprinsul 
Comunităţii; 

Or. pl
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Amendamentul 118
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 18

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18. se aşteaptă ca din consultarea publică 
să rezulte o definiţie clară a coeziunii 
teritoriale, hotărâtă de comun acord, 
împărtăşită şi înţeleasă de către toate 
părţile interesate din domeniu. consideră că 
această definiţie va aduce claritate şi 
transparenţă şi ar trebui să se concentreze 
asupra valorii adăugate pe care se aşteaptă 
să o confere coeziunea teritorială cadrului 
tradiţional al politicii de coeziune;

18. se aşteaptă ca din consultarea publică 
să rezulte o definiţie clară şi suficient de 
flexibilă a coeziunii teritoriale, hotărâtă de 
comun acord, împărtăşită, înţeleasă de 
către toate părţile interesate din domeniu şi 
capabilă să cuprindă toate trăsăturile 
specifice ale teritoriilor UE; consideră că 
această definiţie va aduce claritate şi 
transparenţă şi ar trebui să se concentreze 
asupra valorii adăugate pe care se aşteaptă 
să o confere coeziunea teritorială cadrului 
tradiţional al politicii de coeziune

Or. en

Amendamentul 119
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. consideră că o serie de elemente ar 
trebui să fie esenţiale pentru viitoarea 
definiţie a coeziunii teritoriale, inclusiv 
ideea că coeziunea teritorială se extinde 
dincolo de coeziunea economică şi socială 
şi că natura sa orizontală şi abordarea sa 
integrată încurajează acţiunile pe 
teritoriile şi dincolo de graniţele UE; 
consideră că obiectivul coeziunii 
teritoriale este asigurarea dezvoltării 
armonioase a zonelor geografice cu 
caracteristici şi particularităţi diferite prin 
promovarea şi protejarea caracteristicilor 
lor inerente şi transformarea acestora în 
atuuri pentru dezvoltarea lor; subliniază 
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că orice viitoare definiţie ar trebui de 
asemenea să precizeze că coeziunea 
teritorială ar trebui să se concentreze în 
principal asupra unei bune guvernanţe, 
oferind cetăţenilor Uniunii şanse 
echitabile din punct de vedere al 
condiţiilor de trai şi calităţii vieţii; 

Or. en

Amendamentul 120
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. consideră demnă de luat în seamă 
definiţia care subliniază că realizarea 
coeziunii teritoriale depinde de eliminarea 
tuturor barierelor şi restricţiilor de 
dezvoltare care reduc oportunităţile de a 
realiza o coeziune economică şi socială 
într-o anumită zonă; în acest scop, 
subliniază necesitatea de a elimina 
barierele din calea transporturilor, de a 
crea legături între centrele de dezvoltare 
şi regiunea respectivă în ansamblu, de a 
stimula colaborarea şi legăturile 
interregionale şi transfrontaliere şi de a 
dezvolta reţele de cooperare ştiinţifică, 
precum şi crearea de legături între mediul 
de cercetare-dezvoltare şi cel de afaceri;

Or. pl

Amendamentul 121
Elspeth Attwooll

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. consideră, totuşi, că o astfel de 
definiţie trebuie să permită identificarea 
modului în care comunităţile de pe 
teritoriul UE pot avea caracteristici
comune şi a modului de evaluare a 
modalităţii prin care politicile sectoriale şi 
celelalte politici pot fi cel mai bine 
adaptate la specificul situaţiei lor; 
consideră, în acest sens, că, într-adevăr, 
ar trebui să se realizeze o evaluare a 
atuurilor teritoriale ale tuturor teritoriilor 
UE; consideră că trebuie să se ajungă la 
definiţii comune ale conceptelor strâns 
legate precum ,,teritoriu”, ,,zonă urbană”, 
,,mediu rural”, ,,zonă montană”, ,,zonă de 
munte”, ,,zonă îndepărtată” şi altele;

Or. en

Amendamentul 122
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. subliniază faptul că în vederea 
obţinerii valorii adăugate conferite de 
coeziunea teritorială este indispensabil să 
se determine exact particularităţile 
specifice, punctele forte şi punctele slabe 
ale diverselor teritorii; în cadrul politicii 
de coeziune a Uniunii Europene aceste 
caracteristici specifice ar putea servi ca 
bază pentru diviziunea muncii;

Or. hu
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Amendamentul 123
Constanze Angela Krehl

Propunere de rezoluţie
Punctul 18a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18a. subliniază că principiul coeziunii 
teritoriale trebuie adaptat la conceptul 
unei politici de coeziune centralizate şi nu 
trebuie să conducă la o scindare pe 
sectoare a politicii europene de coeziune;

Or. de

Amendamentul 124
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. susţine ideea că valoarea adăugată a 
dimensiunii teritoriale ar trebui să se 
bazeze pe faptul că, deşi regiunile care o 
duc cel mai greu vor continua să fie 
susţinute, investiţiile vor fi dirijate exact 
către acele zone care au potenţial să 
antreneze dezvoltarea unor regiuni mai 
vaste;

Or. pl

Amendamentul 125
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 18b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18b. consideră că este prioritară 
analizarea modalităţii prin care 
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instrumentele disponibile în prezent pot fi 
aplicate pe o scară mai largă, pentru a  
servi la realizarea obiectivelor politicii de 
coeziune teritorială;

Or. hu

Amendamentul 126
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 18c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

18c. întrucât toate politicile care afectează 
un anumit teritoriu pot avea simultan un 
impact pozitiv şi negativ, propune ca 
aceste impacturi să fie analizate separat 
pentru fiecare politică şi regiune în 
vederea eliminării elementelor care, din 
lipsă de coordonare, ar putea să 
diminueze efectele pozitive;

Or. hu

Amendamentul 127
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. îndeamnă cu fermitate Comisia ca, în 
urma finalizării acestui proces de 
consultare, să iniţieze publicarea unei Cărţi 
albe privind coeziunea teritorială. 
consideră că o carte albă va contribui la 
consolidarea noţiunii de coeziune 
teritorială, propunând, de asemenea, 
dispoziţii concrete şi măsuri politice care ar 
trebui introduse în pachetul legislativ 
privind fondurile structurale pentru 

19. îndeamnă cu fermitate Comisia ca, în 
urma finalizării acestui proces de 
consultare, să iniţieze publicarea unei Cărţi 
albe privind coeziunea teritorială. 
consideră că o carte albă va contribui la 
definirea clară a noţiunii de coeziune 
teritorială, precum şi la valoarea adăugată 
în raport cu politica de coeziune actuală, 
propunând, de asemenea, dispoziţii 
concrete şi măsuri politice care contribuie 
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perioada de după 2013; la rezolvarea unui număr tot mai mare de 
probleme şi care ar trebui introduse în 
pachetul legislativ privind fondurile 
structurale pentru perioada de după 2013;

Or. pl

Amendamentul 128
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 19

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19. îndeamnă cu fermitate Comisia ca, în 
urma finalizării acestui proces de 
consultare, să iniţieze publicarea unei Cărţi 
albe privind coeziunea teritorială. 
consideră că o carte albă va contribui la 
consolidarea noţiunii de coeziune 
teritorială, propunând, de asemenea, 
dispoziţii concrete şi măsuri politice care ar 
trebui introduse în pachetul legislativ 
privind fondurile structurale pentru 
perioada de după 2013; 

19. îndeamnă cu fermitate Comisia ca, în 
urma finalizării acestui proces de 
consultare, să iniţieze publicarea unei Cărţi 
albe privind coeziunea teritorială. 
consideră că o carte albă va contribui la 
consolidarea noţiunii de coeziune 
teritorială, propunând, de asemenea, 
dispoziţii concrete şi măsuri politice care ar 
trebui introduse în pachetul legislativ 
privind fondurile structurale pentru 
perioada de după 2013 şi a cadrului 
financiar aferent;

Or. en

Amendamentul 129
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 19a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

19a. invită Comisia să evalueze 
contribuţia strategiilor de la Lisabona şi 
Göteborg la coeziunea teritorială în 
cadrul operaţiunii de alocare a fondurilor 
din cadrul fondurilor structurale în 
perioada 2007-2013;
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Or. es

Amendamentul 130
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. subliniază faptul că o convergenţă 
între ţări poate masca o mărire a 
discrepanţei dintre regiuni şi în cadrul 
regiunilor; constată că aceste diferenţe 
regionale şi locale pot fi observate în mai 
multe domenii, cum ar fi ocuparea forţei 
de muncă, productivitatea, veniturile, 
nivelurile de educaţie, capacitatea de 
inovare; subliniază, de asemenea, rolul 
cooperării teritoriale în vederea depăşirii 
acestor probleme;

Or. es

Amendamentul 131
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 20a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20a. recomandă ca actualul mecanism de 
evaluare a impactului utilizat de Comisia 
Europeană să fie extins asupra aspectelor 
teritoriale;

Or. hu
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Amendamentul 132
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 20b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20b. subliniază că competitivitatea 
regională depinde în mare parte de 
productivitate, de accesul la pieţe şi de 
nivelurile de formare a forţei de muncă, 
care pot varia mult mai mult de la o 
regiune la alta şi în cadrul aceleiaşi 
regiuni decât de la un stat la altul; 
observă, de asemenea, că factorii 
instituţionali sunt consideraţi din ce în ce 
mai mult elementele-cheie ale 
concurenţei, cuprinzând astfel de factori 
de injectare de capital social sub formă de 
cultură antreprenorială şi standarde 
comune de comportament care să 
faciliteze cooperarea şi activitatea 
antreprenorială, precum şi eficienţa 
administraţiei publice;

Or. es

Amendamentul 133
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 20b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20b. având în vedere faptul că acesta este 
un concept nou, este deosebit de 
important ca în cadrul cooperării să existe 
nu numai o comunicare orizontală, ci şi 
una verticală între actorii din diverse 
sectoare de activitate;

Or. hu
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Amendamentul 134
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 20c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

20c. consideră în această privinţă că 
unele regiuni dezvoltate şi chiar unele 
regiuni mai puţin dezvoltate încep să 
acumuleze multiple probleme cu un mare 
impact asupra potenţialului lor de 
dezvoltare: rate de creştere economică 
scăzute, scăderea drastică a productivităţii 
şi a ocupării forţei de muncă, 
îmbătrânirea populaţiei şi depopulare;

Or. es

Amendamentul 135
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită o consolidare semnificativă a 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană pentru următoarea perioadă de 
programare; este convins de valoarea 
adăugată europeană pe care o reprezintă 
acest obiectiv, datorată în mare parte 
implicării directe a autorităţilor regionale şi 
locale în planificarea şi punerea în aplicare 
a programelor relevante de cooperare 
transfrontalieră, transnaţională şi 
interregională; în acest sens, subliniază, de 
asemenea, importanţa dimensiunii 
transfrontaliere şi a programelor 
operaţionale relevante ale Politicii 
europene de vecinătate;

21. solicită o consolidare semnificativă a 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană pentru următoarea perioadă de 
programare; este convins de valoarea 
adăugată europeană pe care o reprezintă 
acest obiectiv, datorată în mare parte 
implicării directe a autorităţilor regionale şi 
locale în planificarea şi punerea în aplicare
a programelor relevante de cooperare 
transfrontalieră, transnaţională şi 
interregională; în acest sens, subliniază, de 
asemenea, necesitatea unei mai bune 
coordonări a activităţilor de cooperare 
teritorială cu componenta externă a 
cooperării transfrontaliere, în contextul 
extinderii UE, cu ţările care beneficiază 
de politica europeană de vecinătate 
(PEV), Federaţia Rusă şi ţările vecine 
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regiunilor ultraperiferice;

Or. es

Amendamentul 136
Elspeth Attwooll

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită o consolidare semnificativă a 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană pentru următoarea perioadă de 
programare; este convins de valoarea 
adăugată europeană pe care o reprezintă 
acest obiectiv, datorată în mare parte 
implicării directe a autorităţilor regionale şi 
locale în planificarea şi punerea în aplicare 
a programelor relevante de cooperare 
transfrontalieră, transnaţională şi 
interregională; în acest sens, subliniază, de 
asemenea, importanţa dimensiunii 
transfrontaliere şi a programelor 
operaţionale relevante ale Politicii 
europene de vecinătate; 

21. solicită o consolidare semnificativă a 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană pentru următoarea perioadă de 
programare; este convins de valoarea 
adăugată europeană pe care o reprezintă 
acest obiectiv, datorată în mare parte 
implicării directe a autorităţilor regionale şi 
locale în planificarea şi punerea în aplicare 
a programelor relevante de cooperare 
transfrontalieră, transnaţională şi 
interregională; în acest sens, subliniază, de 
asemenea, importanţa dimensiunii 
transfrontaliere şi a programelor 
operaţionale relevante ale Politicii 
europene de vecinătate; consideră, totuşi, 
că acest lucru nu ar trebui să se facă în 
detrimentul sprijinului direct acordat 
regiunilor în cadrul celorlalte două 
obiective;

Or. en

Amendamentul 137
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 21

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

21. solicită o consolidare semnificativă a 
obiectivului de cooperare teritorială 

21. solicită o consolidare semnificativă a
obiectivului de cooperare teritorială 



AM\757960RO.doc 79/113 PE416.601v01-00

RO

europeană pentru următoarea perioadă de 
programare; este convins de valoarea 
adăugată europeană pe care o reprezintă 
acest obiectiv, datorată în mare parte 
implicării directe a autorităţilor regionale şi 
locale în planificarea şi punerea în aplicare 
a programelor relevante de cooperare 
transfrontalieră, transnaţională şi 
interregională; în acest sens, subliniază, de 
asemenea, importanţa dimensiunii 
transfrontaliere şi a programelor 
operaţionale relevante ale Politicii 
europene de vecinătate;

europeană pentru următoarea perioadă de 
programare; este convins de valoarea 
adăugată europeană pe care o reprezintă 
acest obiectiv, datorată în mare parte 
implicării directe a autorităţilor regionale şi 
locale în planificarea şi punerea în aplicare 
a programelor relevante de cooperare 
transfrontalieră, transnaţională şi 
interregională; în acest sens, subliniază, de 
asemenea, importanţa dimensiunii 
transfrontaliere şi a programelor 
operaţionale relevante ale Politicii 
europene de vecinătate şi a dezvoltării 
integrate a bazinelor mărilor;

Or. en

Amendamentul 138
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că coeziunea teritorială ar 
trebui să se dezvolte ca un principiu 
orizontal care stă la baza tuturor politicilor 
şi acţiunilor comunitare; consideră că 
evoluţia principiului dezvoltării sustenabile 
şi a protecţiei mediului ar trebui să 
servească drept exemplu pentru 
modalitatea de integrare a coeziunii 
teritoriale în dezvoltarea viitoare a tuturor 
politicilor comunitare relevante;

22. consideră că coeziunea teritorială ar 
trebui să se dezvolte orizontal şi să stea la 
baza tuturor politicilor şi acţiunilor 
comunitare; consideră că evoluţia 
principiului dezvoltării sustenabile şi a 
protecţiei mediului ar trebui să servească 
drept exemplu pentru modalitatea de 
integrare a coeziunii teritoriale în 
dezvoltarea viitoare a tuturor politicilor 
comunitare relevante; consideră că un 
accent deosebit trebuie să se acorde, pe 
termen mediu şi lung, asigurării şanselor 
de dezvoltare pentru fiecare unitate 
teritorială şi facilitării accesului şi 
utilizării de către cetăţeni a serviciilor de 
bază, sociale, economice şi culturale; 
consideră, cu toate acestea, că această 
dimensiune orizontală a coeziunii 
teritoriale nu ar trebui să fie limitată la 
un cadru de valori generale şi abstracte; 
în acest sens, invită Comisia Europeană 
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să furnizeze, atât mijloacele de organizare 
şi de aplicare a politicii, cât şi dispoziţiile 
legislative necesare aplicării acesteia;

Or. el

Amendamentul 139
Stavros Arnaoutakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că coeziunea teritorială ar 
trebui să se dezvolte ca un principiu 
orizontal care stă la baza tuturor politicilor 
şi acţiunilor comunitare; consideră că 
evoluţia principiului dezvoltării sustenabile 
şi a protecţiei mediului ar trebui să 
servească drept exemplu pentru 
modalitatea de integrare a coeziunii 
teritoriale în dezvoltarea viitoare a tuturor 
politicilor comunitare relevante;

22. consideră că coeziunea teritorială ar 
trebui să se dezvolte ca un principiu 
orizontal care stă la baza tuturor politicilor 
şi acţiunilor comunitare; consideră că 
evoluţia principiului dezvoltării sustenabile 
şi a protecţiei mediului ar trebui să 
servească drept exemplu pentru 
modalitatea de integrare a coeziunii 
teritoriale în dezvoltarea viitoare a tuturor 
politicilor comunitare relevante; invită 
Comisia Europeană să realizeze imediat o 
consultare între mai multe servicii şi să 
adopte în timp util toate iniţiativele 
necesare, depunând eforturi intense, 
astfel încât să transpună în propuneri 
legislative coordonarea necesară a 
politicilor sectoriale pentru intervenţii la 
fiecare nivel teritorial;

Or. el

Amendamentul 140
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 22

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22. consideră că coeziunea teritorială ar 22. consideră că coeziunea teritorială ar 
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trebui să se dezvolte ca un principiu 
orizontal care stă la baza tuturor politicilor 
şi acţiunilor comunitare; consideră că 
evoluţia principiului dezvoltării sustenabile 
şi a protecţiei mediului ar trebui să 
servească drept exemplu pentru 
modalitatea de integrare a coeziunii 
teritoriale în dezvoltarea viitoare a tuturor 
politicilor comunitare relevante;

trebui să se dezvolte ca un principiu 
orizontal care stă la baza tuturor politicilor 
şi acţiunilor comunitare; consideră că 
evoluţia principiului dezvoltării sustenabile 
şi a protecţiei mediului ar trebui să 
servească drept exemplu pentru 
modalitatea de integrare a coeziunii 
teritoriale în dezvoltarea viitoare a tuturor 
politicilor comunitare relevante, deoarece 
ea trebuie să figureze în toate aspectele 
politicilor privitoare la coeziune;

Or. hu

Amendamentul 141
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. subliniază faptul că schimbările 
climatice vor avea repercusiuni 
importante asupra coeziunii teritoriale, 
însă impactul va varia în funcţie de 
regiuni; catastrofele naturale, precum 
incendiile forestiere, seceta şi inundaţiile 
vor fi mai frecvente şi mai severe şi vor 
necesita răspunsuri diferite în funcţie de 
regiunea în cauză; consideră că politica 
de coeziune a UE trebuie să respecte 
clima, dar aminteşte că posibilităţile 
privind politica de coeziune în acest 
domeniu sunt limitate; consideră că lupta 
împotriva schimbărilor climatice trebuie 
să fie abordată şi în cadrul altor politici 
comunitare;

Or. es
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Amendamentul 142
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. întrucât lipsa de coordonare între 
politici frânează semnificativ eficacitatea 
atingerii obiectivelor, generând astfel 
costuri suplimentare, atrage atenţia 
asupra importanţei atingerii obiectivelor 
formulate în cadrul coeziunii teritoriale, 
pe cât posibil, în cadrul instituţional şi 
administrativ existent, fără a mări şi mai 
mult sarcinile administrative, ameliorând 
astfel considerabil eficienţa din punctul 
de vedere al costurilor şi al rezultatelor;

Or. hu

Amendamentul 143
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluţie
Punctul 22a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22a. subliniază faptul că, deşi diferite 
teritorii UE au o dinamică de dezvoltare 
teritorială diferită, acestea au toate nevoie 
de strategii integrate de dezvoltare, care să 
acopere mai multe sectoare de dezvoltare, 
şi că o mai bună integrare a diferitelor 
surse de finanţare ale UE şi naţionale, 
precum şi a altor măsuri este, prin 
urmare, esenţială;

Or. en
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Amendamentul 144
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 22b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

22b. reaminteşte importanţa integrării 
perspectivei de gen, a egalităţii de şanse şi 
a necesităţilor speciale ale persoanelor cu 
handicap şi a persoanelor în vârstă, în 
fiecare fază a punerii în aplicare şi 
evaluare a politicii de coeziune;

Or. es

Amendamentul 145
Elspeth Attwooll

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară 
din fondurile structurale;

23. consideră că, în contextul coeziunii 
teritoriale, PIB-ul poate să rămână 
criteriul pentru determinarea eligibilităţii 
regiunilor din punctul de vedere al 
obiectivelor de convergenţă pentru 
primirea fondurilor structurale, dar că, în 
scopul de a elabora şi implementa mai bine 
politicile corespunzătoare pe teren, luând 
în considerare diferitele specificităţi 
teritoriale, şi pentru alocarea fondurilor în 
astfel de regiuni, trebuie utilizaţi
indicatori de calitate suplimentari; 
subliniază necesitatea de a formula astfel 
de indicatori; 

Or. en
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Amendamentul 146
Gerardo Galeote

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB
rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale;

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază îngrijorarea asupra 
faptului că progresele incontestabile 
înregistrate de convergenţa între ţări 
ascund de multe ori diferenţe din ce în ce 
mai mari între regiuni şi în cadrul 
acestora, punând accentul asupra 
necesităţii unei profunde reflecţii asupra 
importanţei PIB-lui ca unic criteriu de 
eligibilitate pentru primirea de asistenţă 
financiară din fondurile structurale;

Or. es

Amendamentul 147
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară 
din fondurile structurale;

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale şi protejând resursele naturale; 
subliniază, totuşi, faptul că PIB rămâne 
criteriul central pentru delimitarea 
teritoriilor eligibile; îşi reînnoieşte cerinţa 
de a se verifica ce criterii suplimentare 
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trebuie utilizate pentru caracterizarea 
regiunilor;

Or. de

Amendamentul 148
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale;

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori 
suplimentari, cu scopul de a elabora şi 
implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB, 
în calitate de criteriu de eligibilitate pentru 
primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale, nu este suficient şi 
trebuie să fie completat cu indicatori care 
integrează date economice, sociale şi 
teritoriale; în acest sens, invită Comisia să 
redacteze, fără întârziere, studiile 
necesare şi să definitiveze stabilirea de noi 
indicatori stabili şi modalităţile de 
integrare a acestora în sistemul de 
evaluare a inegalităţilor regionale;

Or. el

Amendamentul 149
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
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calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale;

calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
ar trebui să rămână principalul criteriu de 
eligibilitate pentru regiuni pentru primirea 
de asistenţă financiară din fondurile 
structurale, deşi acest criteriu necesită 
completarea unor elemente suplimentare; 
în acest scop subliniază necesitatea 
elaborării unor indicatori suplimentari 
precum: date sociale (rata şomajului), 
date privind mediul înconjurător (emisiile 
de CO2), accesul la servicii, accesul la 
marile oraşe şi la nodurile de transport, 
nivelul de dezvoltare al societăţii 
informaţionale, dezvoltarea policentrică, 
densitatea populaţiei, diferenţa de PIB 
faţă de zonele învecinate, etc.;

Or. pl

Amendamentul 150
Ambroise Guellec

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale;

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază că aceşti indicatori 
suplimentari trebuie să se coreleze cu 
PIB-ul, care nu ar trebui să rămână, în 
viitor, singurul criteriu de eligibilitate
pentru primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale;

Or. fr
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Amendamentul 151
Emanuel Jardim Fernandes

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale;

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază că PIB-ul a fost
singurul criteriu de eligibilitate pentru 
primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale; consideră totuşi că, 
în acest scop, ar trebui să fie utilizaţi, de 
asemenea, indicatori calitativi 
suplimentari;

Or. pt

Amendamentul 152
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară 
din fondurile structurale;

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne singurul criteriu pentru 
determinarea eligibilităţii regiunilor 
conform obiectivului 1 (convergenţă);

Or. en
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Amendamentul 153
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale;

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne principalul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale;

Or. pl

Amendamentul 154
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale;

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate şi criterii suplimentare, cu scopul 
de a elabora şi implementa mai bine 
politicile corespunzătoare pe teren, luând 
în considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale; la elaborarea acestor 
criterii trebuie să se ia în considerare 
faptul că PIB-ul total al fiecărui stat nu se 
împarte în mod egal la toţi cetăţenii; 
aşadar, pentru a calcula PIB-ul real pe 
cap de locuitor în fiecare stat sau regiune, 
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ar trebui să se însumeze puterea de 
cumpărare a veniturilor cetăţenilor în 
unităţi PPC (paritatea puterii de 
cumpărare), date care sunt deja colectate 
de serviciul european de statistică; 
comparaţia regiunilor trebuie mereu să se 
realizeze la nivelul PPC, care constituie 
oglinda stării economice reale a 
cetăţenilor; reaminteşte că o referire 
relevantă la PPC se face şi în cadrul celui 
de-al cincilea raport al Comisiei privind 
progresul coeziunii economice şi sociale;

Or. el

Amendamentul 155
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale;

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; atrage atenţia în această 
privinţă că o bază de date cantitative la 
nivelul NUTS III sau la un nivel inferior 
ar permite o mai bună focalizare a 
nevoilor şi dezvoltarea potenţialului la 
nivel subregional şi de cartiere pentru a 
lua în considerare disparităţile 
intraurbane; subliniază, totuşi, faptul că 
PIB rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale;

Or. fr
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Amendamentul 156
Stavros Arnaoutakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 23

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori de 
calitate suplimentari, cu scopul de a 
elabora şi implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB 
rămâne singurul criteriu de eligibilitate 
pentru primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale;

23. subliniază nevoia de a elabora, în 
contextul coeziunii teritoriale, indicatori 
suplimentari, cu scopul de a elabora şi 
implementa mai bine politicile 
corespunzătoare pe teren, luând în 
considerare diferitele specificităţi 
teritoriale; subliniază, totuşi, faptul că PIB, 
în calitate de criteriu de eligibilitate pentru
primirea de asistenţă financiară din 
fondurile structurale, nu este suficient şi 
trebuie să fie completat cu indicatori care 
integrează date economice, sociale şi 
teritoriale; în acest sens, invită Comisia să 
redacteze, fără întârziere, studiile 
necesare şi să definitiveze stabilirea de noi 
indicatori stabili şi modalităţile de 
integrare a acestora în sistemul de 
evaluare a inegalităţilor regionale;

Or. el

Amendamentul 157
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. subliniază necesitatea de a avea 
instrumentele adecvate prin care se pot 
lua în considerare disparităţile teritoriale 
în politicile publice, cum ar fi venitul pe 
cap de locuitor pentru a lua în calcul 
transferurile (ceea ce nu face PIB-ul pe 
cap de locuitor), capacitatea de 
impozitare, accesul la diverse servicii 
(transport, distribuţie a energiei, sănătate, 
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educaţie) sau chiar crearea indicilor 
sintetici de dezvoltare umană;

Or. es

Amendamentul 158
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. invită Comisia să analizeze şi să 
verifice în ce măsură se poate 
preîntâmpina problema nivelării 
diferenţelor interne de dezvoltare a 
regiunilor de nivel NUTS II prin definirea 
regiunilor care beneficiază de asistenţă la 
nivelul NUTS III; 

Or. de

Amendamentul 159
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. întrucât scopul politicii de coeziune 
este ca toţi cetăţenii Uniunii Europene să 
se bucure de aceeaşi calitate a vieţii, 
indiferent de statul membru în care se 
află, este absolut necesară aplicarea unor 
indicatori care pot cuantifica nivelul de 
calitate a vieţii;

Or. hu
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Amendamentul 160
Elspeth Attwooll, Samuli Pohjamo

Propunere de rezoluţie
Punctul 23a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23a. constată că, în afară de PIB, se pot 
utiliza deja şi alţi indicatori în regiunile 
eligibile, în conformitate cu obiectivul 
,,competitivitate regională şi ocuparea 
forţei de muncă” şi subliniază că aceştia 
ar trebui să includă desemnarea zonelor 
ca montane, insulare, îndepărtate sau slab 
populate; 

Or. en

Amendamentul 161
Elspeth Attwooll

Propunere de rezoluţie
Punctul 23b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

23b. consideră, de asemenea, că pot exista 
motive pentru reconsiderarea nivelurilor 
NUTS la care este evaluată eligibilitatea, 
pentru a permite o mai bună direcţionare 
a fondurilor;

Or. en

Amendamentul 162
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 24

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24. consideră că, pentru a coordona mai 
bine impactul teritorial al politicilor 

24. consideră că, pentru a coordona mai 
bine impactul teritorial al politicilor 
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comunitare sectoriale, trebuie să existe o 
mai bună înţelegere şi evaluare a acestor 
impacturi; îndeamnă, astfel, Comisia să 
demareze evaluarea impactului teritorial a 
acestor politici; aşteaptă ca Comisia să 
prezinte, de asemenea, modalităţi concrete 
de a crea sinergii între aceste politici 
teritoriale şi sectoriale;

comunitare sectoriale, trebuie să existe o 
mai bună înţelegere şi evaluare a acestor 
impacturi; îndeamnă, astfel, Comisia să 
demareze evaluarea impactului teritorial a 
acestor politici; aşteaptă ca Comisia să 
prezinte, de asemenea, modalităţi concrete 
de a crea sinergii între aceste politici 
teritoriale şi sectoriale; subliniază că 
politicile UE, în special politica de 
coeziune, au declanşat un proces de 
transformare a guvernanţei: aceasta a 
evoluat de la un sistem adesea centralizat 
şi închis (atât din punct de vedere 
geografic cât şi sectorial) la un sistem 
care are mai multe niveluri şi care este 
din ce în ce mai integrat; reaminteşte, în 
această privinţă, că iniţiativele 
comunitare, precum URBAN I şi II, în 
zonele urbane, şi LEADER în zonele 
rurale, au demonstrat performanţele 
metodologilor utilizate care se disting, 
printre altele, printr-o abordare integrată 
multisectorială, teritorială şi de la bază la 
vârf. 

Or. fr

Amendamentul 163
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. invită toţi factorii europeni implicaţi, 
colectivităţile publice, statele şi cetăţenii 
să instituie o guvernanţă teritorială care 
să depăşească schemele administrative şi 
legislative tradiţionale şi urmăreşte:
- reunirea diverselor părţi implicate 
pentru găsirea unui răspuns la o nevoie 
identică a cetăţenilor/utilizatorilor, de pe 
un teritoriu care manifestă această 
nevoie, şi
- găsirea unei modalităţi coerente şi 
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eficiente, adică prin utilizarea metodelor 
recunoscute, precum managementul 
proiectelor şi folosirea multiplelor 
suporturi juridice existente de cooperare 
juridică; 

Or. fr

Amendamentul 164
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. solicită să se acorde prioritate 
politicilor care promovează o veritabilă 
dezvoltare policentrică a teritoriilor 
pentru a atenua presiunea asupra 
capitalelor şi a încuraja apariţia unor poli 
secundari; consideră, în acest sens, că nu 
trebuie uitat sprijinul acordat zonelor 
rurale, şi nici rolul important al oraşelor 
mici şi mijlocii situate în aceste regiuni;

Or. es

Amendamentul 165
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 24a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24a. invită Comisia să formuleze o 
propunere privind introducerea unei 
componente teritoriale în verificarea 
strategică a caracterului ecologic, ţinând 
cont în mod corespunzător de efectele 
programelor, planurilor şi proiectelor 
asupra planificării regionale;
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Or. de

Amendamentul 166
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 24b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

24b. reiterează cererea adresată Comisiei 
de a efectua o analiză specifică a 
impactului şi eficienţei fondurilor 
structurale şi a politicilor europene 
privind IMM-urile din regiuni, precum şi 
a dificultăţilor administrative şi 
financiare întâmpinate de acestea;

Or. fr

Amendamentul 167
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. reaminteşte cererea sa de lungă 
durată pentru dezvoltarea unei strategii 
comunitare cuprinzătoare pentru regiuni 
cu caracteristici geografice specifice, ceea 
ce le va da posibilitatea de a aborda mai 
bine problemele şi provocările pe care le 
întâmpină; consideră că o strategie UE ar 
trebui să ia în considerare şi modalitatea 
de a adapta politicile comunitare la 
nevoile specifice şi la capitalul acestor 
teritorii;

25. subliniază că o colaborare teritorială 
între regiunile care împart un spaţiu 
natural comun, precum regiunile de 
coastă, regiunile riverane şi regiunile 
muntoase, reprezintă o strategie cu scop 
precis şi de succes pentru coeziunea 
teritorială şi că această strategie trebuie 
promovată în continuare, deoarece 
impulsionează respectivele regiuni din 
punct de vedere economic şi ecologic;

Or. de
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Amendamentul 168
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. reaminteşte cererea sa de lungă durată 
pentru dezvoltarea unei strategii 
comunitare cuprinzătoare pentru regiuni cu 
caracteristici geografice specifice, ceea ce 
le va da posibilitatea de a aborda mai bine 
problemele şi provocările pe care le 
întâmpină; consideră că o strategie UE ar 
trebui să ia în considerare şi modalitatea de 
a adapta politicile comunitare la nevoile 
specifice şi la capitalul acestor teritorii;

25. reaminteşte cererea sa de lungă durată 
pentru dezvoltarea unei strategii 
comunitare cuprinzătoare pentru regiuni cu 
caracteristici geografice specifice, ceea ce 
le va da posibilitatea de a aborda mai bine 
problemele şi provocările pe care le 
întâmpină; consideră că o strategie UE ar 
trebui să sublinieze dimensiunea 
teritorială a politicii de coeziune şi să ia în 
considerare şi modalitatea de a adapta 
politicile comunitare la nevoile specifice şi 
la capitalul acestor teritorii;

Or. pl

Amendamentul 169
Stavros Arnaoutakis

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. reaminteşte cererea sa de lungă durată 
pentru dezvoltarea unei strategii 
comunitare cuprinzătoare pentru regiuni cu 
caracteristici geografice specifice, ceea ce 
le va da posibilitatea de a aborda mai bine 
problemele şi provocările pe care le 
întâmpină; consideră că o strategie UE ar 
trebui să ia în considerare şi modalitatea de 
a adapta politicile comunitare la nevoile 
specifice şi la capitalul acestor teritorii;

25. reaminteşte cererea sa de lungă durată 
pentru dezvoltarea unei strategii 
comunitare cuprinzătoare pentru regiuni cu 
caracteristici geografice specifice, ceea ce 
le va da posibilitatea de a aborda mai bine 
problemele şi provocările pe care le 
întâmpină; consideră că o strategie UE ar 
trebui să ia în considerare şi modalitatea de 
a adapta politicile comunitare la nevoile 
specifice şi la capitalul acestor teritorii; 
subliniază că aplicarea unei strategii de 
asemenea natură constituie o condiţie 
esenţială pentru dezvoltarea economică şi 
socială a acestor regiuni în cadrul 
coeziunii teritoriale;
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Or. el

Amendamentul 170
Emmanouil Angelakas, Nikolaos Vakalis

Propunere de rezoluţie
Punctul 25

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25. reaminteşte cererea sa de lungă durată 
pentru dezvoltarea unei strategii 
comunitare cuprinzătoare pentru regiuni cu 
caracteristici geografice specifice, ceea ce 
le va da posibilitatea de a aborda mai bine 
problemele şi provocările pe care le 
întâmpină; consideră că o strategie UE ar 
trebui să ia în considerare şi modalitatea de 
a adapta politicile comunitare la nevoile 
specifice şi la capitalul acestor teritorii;

25. reaminteşte cererea sa de lungă durată 
pentru dezvoltarea unei strategii 
comunitare cuprinzătoare pentru regiuni cu 
caracteristici geografice specifice, ceea ce 
le va da posibilitatea de a aborda mai bine 
problemele şi provocările pe care le 
întâmpină; consideră că o strategie UE ar 
trebui să ia în considerare şi modalitatea de 
a adapta politicile comunitare la nevoile 
specifice şi la capitalul acestor teritorii; 
accentuează ideea că aplicarea unei 
strategii de asemenea natură constituie o 
condiţie esenţială pentru dezvoltarea 
economică şi socială a acestor regiuni în 
cadrul coeziunii teritoriale;

Or. el

Amendamentul 171
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. subliniază disparităţile regionale 
care continuă să existe în ceea ce priveşte 
accesibilitatea şi comunicarea între 
centru şi periferie, care sunt rezultatul 
dezavantajelor geografice şi structurale, 
al investiţiilor insuficiente în 
infrastructurile de transport, al lipsei 
diversităţii potenţialelor mijloace de 
transport, al deficienţelor serviciilor 
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publice, precum educaţia şi sănătatea etc.; 
evidenţiază, în special, obstacolele 
substanţiale în calea accesibilităţii pentru 
regiunile muntoase şi insulare, regiunile 
periferice şi ultraperiferice şi oraşele 
frontaliere îndepărtate şi regiunile slab 
populate sau cele care se confruntă cu 
procesul de depopulare; cere instituţiilor 
comunitare, statelor membre şi 
autorităţilor locale şi regionale să ia 
măsuri concrete pentru reducerea 
disparităţilor dintre regiunile accesibile 
din punct de vedere geografic şi regiunile 
afectate de dezavantaje structurale şi 
pentru stimularea potenţialului regional, 
a atractivităţii şi a dezvoltării durabile a 
acestor regiuni;

Or. es

Amendamentul 172
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. pe baza rezultatelor analizei 
programelor operaţionale finanţate de 
către Fondul european de dezvoltare 
regională, pentru perioada 2007-2013, 
invită Comisia, statele membre şi 
autorităţile de gestionare a fondurilor 
structurale să amelioreze guvernanţa 
urbană, în special prin utilizarea 
asistenţei tehnice pentru promovarea 
dezvoltării urbane durabile sau a delegării 
acţiunilor către colectivităţile 
locale/urbane;

Or. fr
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Amendamentul 173
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. subliniază că, pe lângă cooperarea în 
domeniul amenajării teritoriale, punerea 
în aplicare a programului Natura 2000, 
inclusiv conectarea spaţiilor naturale, 
reprezintă activităţi europene decisive 
care influenţează amenajarea teritorială 
în statele membre; invită statele membre 
ca mai înainte de toate să instaureze 
principiile europene ale dezvoltării 
policentrice şi ale parteneriatului urban-
rural în planificarea teritorială a 
acestora;

Or. de

Amendamentul 174
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. atrage atenţia asupra faptului că, 
pentru a evita elaborarea de proiecte 
comune valabile pentru toate regiunile, 
realizarea eficientă trebuie să implice o 
strategie la mai multe niveluri; Uniunea 
Europeană trebuie doar să jaloneze liniile 
directoare pentru elaborarea unor 
strategii care să reflecte caracteristicile 
teritoriale specifice;

Or. hu
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Amendamentul 175
Oldřich Vlasák

Propunere de rezoluţie
Punctul 25a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25a. subliniază necesitatea strategiilor 
coordonate şi globale ale UE pentru a 
sprijini dezvoltarea zonelor urbane şi 
rurale, care le va permite să abordeze în 
comun problemele şi provocările cu care 
acestea se confruntă;

Or. en

Amendamentul 176
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 25b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25b. subliniază faptul că noţiunea de 
coeziune teritorială trebuie defalcată pe 
obiective mai specifice, formulate la nivel 
local;

Or. hu

Amendamentul 177
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 25c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

25c. subliniază gravitatea problemei 
depopulării în multe teritorii ale Uniunii 
Europene, care atrage după sine 
îmbătrânirea populaţiei, pierderea 
capitalului uman, scurgerea capitalurilor, 
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scumpirea serviciilor etc.;

Or. es

Amendamentul 178
Gábor Harangozó

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. subliniază necesitatea de a aborda, în 
contextul coeziunii teritoriale, 
disparităţile intraregionale crescânde din 
mai multe părţi ale Uniunii, precum şi de 
a dezvolta o strategie pentru cele mai 
dezavantajate şi defavorizate zone care se 
confruntă cu excluderea socială şi 
teritorială;

Or. en

Amendamentul 179
Lambert van Nistelrooij

Propunere de rezoluţie
Punctul 26a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

26a. constată că statele membre trebuie să 
aibă libertatea de a stabili conţinutul 
propriilor politici de coeziune teritorială; 
consideră că, prin urmare, coordonarea 
deschisă ar putea fi unul din mijloacele 
pentru dezvoltarea cooperării în cadrul 
politicii teritoriale a UE ;

Or. en
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Amendamentul 180
Pedro Guerreiro

Propunere de rezoluţie
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27a. atrage atenţia asupra situaţiei 
regiunilor care, deşi au fost printre cele 
mai sărace regiuni ale UE-15, acum au 
fost excluse din grupul celor mai sărace
regiuni ale UE-27, doar din motive 
statistice; recomandă să se acorde atenţie 
situaţiei specifice a acestor regiuni, care 
au suferit în urma reducerii finanţării în 
cadrul financiar actual; consideră că 
acesta trebuie să fie revizuit astfel încât 
regiunile afectate de „efectul statistic” să 
beneficieze de acelaşi nivel de sprijin 
primit în cazul în care criteriile de 
eligibilitate aveau drept referinţă UE-15;

Or. pt

Amendamentul 181
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27a. solicită ca obiectivele Agendei 
teritoriale şi ale Cartei de la Leipzig să se 
traducă prin adoptarea unui program 
concret de acţiune pentru o mai bună 
integrare a dimensiunii teritoriale în toate 
politicile publice, comunitare, naţionale, 
regionale şi locale;

Or. es
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Amendamentul 182
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 27a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27a. îşi reiterează apelul adresat statelor 
membre de a institui, în cadrul 
Consiliului, sesiuni specifice pentru 
miniştrii responsabili cu politica de 
coeziune ;

Or. fr

Amendamentul 183
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 27b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

27b. invită Comisia să abordeze problema 
gravă reprezentată de procesele 
necontrolate de urbanizare, care pot crea 
dezechilibre demografice, economice, 
sociale, de transport şi mediu într-un 
spaţiu limitat şi să conducă la crearea de 
cartiere suburbane şi la o depopulare a 
regiunilor rurale, care se află departe de 
oraşe;

Or. es

Amendamentul 184
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 28

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28. observă cu mare interes că cel de-al 28. observă cu mare interes că cel de-al 
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cincilea raport intermediar face, pentru 
prima dată, o trimitere specială la 
„regiunile de tranziţie”, situate între 
„regiunile de convergenţă” şi „regiunile de 
competitivitate şi ocupare a forţei de 
muncă”; recunoaşte nevoia de a trata aceste 
regiuni în mod separat, regiuni care în 
momentul de faţă sunt dispersate ca regiuni 
„progresive” sau „de eliminare” dintre cele 
două obiective; invită Comisia, în 
contextul coeziunii teritoriale, să realizeze 
un sistem mai cuprinzător de asistenţă 
graduală de tranziţie acordată tuturor 
regiunilor ce vor depăşi în curând pragul de 
75% din PIB, pentru a le oferi un statut mai 
clar şi mai multă siguranţă în dezvoltarea 
lor;

cincilea raport intermediar face, pentru 
prima dată, o trimitere specială la 
„regiunile de tranziţie”, situate între 
„regiunile de convergenţă” şi „regiunile de 
competitivitate şi ocupare a forţei de 
muncă”; recunoaşte nevoia de a trata aceste 
regiuni în mod separat, regiuni care în 
momentul de faţă sunt dispersate ca regiuni 
„progresive” sau „de eliminare” dintre cele 
două obiective; invită Comisia, în 
contextul coeziunii teritoriale, să realizeze 
un sistem mai cuprinzător de asistenţă 
graduală de tranziţie acordată tuturor 
regiunilor ce vor depăşi în curând pragul de 
75% din PIB, pentru a le oferi un statut mai 
clar şi mai multă siguranţă în dezvoltarea 
lor; consideră demne de luat în 
considerare acordarea de sprijin 
regiunilor de tranziţie, alocarea 
ajutoarelor de stat regiunilor de tip NUTS 
3, în care PIB/locuitor este mai mic de 
75% din media UE, acordând atenţie 
deosebită adâncirii diferenţelor dintre 
capitală şi celelalte regiuni;

Or. pl

Amendamentul 185
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 28a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

28a. subliniază importanţa mecanismelor 
de finanţare tranzitorii pentru regiunile în 
phasing in şi phasing out şi pentru statele 
membre care renunţă la Fondul de 
coeziune pentru a consolida nivelurile de 
convergenţă atinse;

Or. es
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Amendamentul 186
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. consideră că utilizarea unei abordări 
integrate va avea şanse mai mari de succes 
dacă autorităţile regionale şi locale, 
precum şi părţile interesate care pot avea o 
viziune de ansamblu şi o înţelegere a 
nevoilor şi specificităţii unui anumit 
teritoriu, sunt implicate de la început în 
elaborarea şi aplicarea strategiilor de 
dezvoltare a fiecărui teritoriu;

29. consideră că adoptarea unei abordări 
integrate va depinde de autorităţile 
regionale şi locale, precum şi de
implicarea, de la început, a părţilor 
interesate în elaborarea şi aplicarea 
strategiilor de dezvoltare a fiecărui 
teritoriu, ceea ce va asigura coerenţa 
acţiunilor la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 187
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. consideră că utilizarea unei abordări 
integrate va avea şanse mai mari de succes 
dacă autorităţile regionale şi locale, precum 
şi părţile interesate care pot avea o viziune 
de ansamblu şi o înţelegere a nevoilor şi 
specificităţii unui anumit teritoriu, sunt 
implicate de la început în elaborarea şi 
aplicarea strategiilor de dezvoltare a 
fiecărui teritoriu;

29. consideră că utilizarea unei abordări 
integrate va avea şanse mai mari de succes 
dacă autorităţile regionale şi locale, precum 
şi părţile interesate, în special partenerii 
economici şi sociali, care pot avea o 
viziune de ansamblu şi o înţelegere a 
nevoilor şi specificităţii unui anumit 
teritoriu, sunt implicate de la început în 
elaborarea şi aplicarea strategiilor de 
dezvoltare a fiecărui teritoriu; solicită 
Comisiei şi statelor membre să promoveze 
în regiuni crearea şi funcţionarea 
comitetelor şi a grupurilor de lucru între 
autorităţile publice şi părţile interesate 
pentru a defini modalităţile de cooperare 
pentru viitor şi a cădea de acord asupra 
viitoarelor strategii de dezvoltare a 
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teritoriilor respective;

Or. fr

Amendamentul 188
Gábor Harangozó, Evgeni Kirilov

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. consideră că utilizarea unei abordări 
integrate va avea şanse mai mari de succes 
dacă autorităţile regionale şi locale, precum 
şi părţile interesate care pot avea o viziune 
de ansamblu şi o înţelegere a nevoilor şi 
specificităţii unui anumit teritoriu, sunt 
implicate de la început în elaborarea şi 
aplicarea strategiilor de dezvoltare a 
fiecărui teritoriu;

29. consideră că utilizarea unei abordări 
integrate va avea şanse mai mari de succes 
dacă autorităţile regionale şi locale, precum 
şi părţile interesate care pot avea o viziune 
de ansamblu şi o înţelegere a nevoilor şi 
specificităţii unui anumit teritoriu, sunt 
implicate de la început în elaborarea şi 
aplicarea strategiilor de dezvoltare a 
fiecărui teritoriu; în acest sens, solicită 
Comisiei să elaboreze linii directoare 
pentru a ajuta statele membre şi 
autorităţile locale pentru a pune concret 
în aplicare o abordare integrată, astfel 
încât să utilizeze cel mai bine sinergiile şi 
complementarităţile între politicile 
sectoriale şi teritoriale;

Or. en

Amendamentul 189
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. consideră că utilizarea unei abordări 
integrate va avea şanse mai mari de succes 
dacă autorităţile regionale şi locale, precum 
şi părţile interesate care pot avea o viziune 
de ansamblu şi o înţelegere a nevoilor şi 

29. consideră că utilizarea unei abordări 
integrate va avea şanse mai mari de succes 
dacă autorităţile regionale şi locale, precum 
şi părţile interesate care pot avea o viziune 
de ansamblu şi o înţelegere a nevoilor şi 
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specificităţii unui anumit teritoriu, sunt 
implicate de la început în elaborarea şi 
aplicarea strategiilor de dezvoltare a 
fiecărui teritoriu;

specificităţii unui anumit teritoriu, sunt 
implicate de la început în elaborarea şi 
aplicarea strategiilor de dezvoltare a 
fiecărui teritoriu; invită astfel Comisia să 
stabilească principiile privind gestionarea 
şi parteneriatul drept condiţii prealabile în 
ceea ce priveşte alocarea de fonduri, 
precum şi dezvoltarea unor mecanisme 
pentru punerea în aplicare a acestor 
principii, luând în considerare costurile 
legate de realizarea acestora;

Or. pl

Amendamentul 190
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluţie
Punctul 29

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29. consideră că utilizarea unei abordări 
integrate va avea şanse mai mari de succes 
dacă autorităţile regionale şi locale, precum 
şi părţile interesate care pot avea o viziune 
de ansamblu şi o înţelegere a nevoilor şi 
specificităţii unui anumit teritoriu, sunt 
implicate de la început în elaborarea şi
aplicarea strategiilor de dezvoltare a 
fiecărui teritoriu;

29. consideră că utilizarea unei abordări 
integrate va avea şanse mai mari de succes 
dacă autorităţile regionale şi locale şi 
partenerii în conformitate cu articolul 11 
din regulamentul general privind 
fondurile structurale şi fondul de 
coeziune, precum şi părţile interesate care 
pot avea o viziune de ansamblu şi o 
înţelegere a nevoilor şi specificităţii unui 
anumit teritoriu, sunt implicate de la 
început în elaborarea, aplicarea, 
monitorizarea, evaluarea şi selectarea
strategiilor de dezvoltare şi a programelor 
operaţionale pentru fiecare teritoriu; 
solicită ca abordarea integrată să 
constituie o premisă obligatorie pentru 
acordarea de fonduri;

Or. de
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Amendamentul 191
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 29a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

29a. subliniază şi necesitatea măsurării 
eficienţei proiectelor realizate la nivel 
comunitar şi local, pentru a putea stabili 
în ce măsură au contribuit aceste proiecte 
la dezvoltarea coeziunii şi implicit la 
îmbunătăţirea calităţii vieţii;

Or. hu

Amendamentul 192
Grażyna Staniszewska

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. recunoaşte că coeziunea teritorială 
introduce câteva idei noi privind 
modalitatea de îmbunătăţire a guvernării 
politicii de coeziune; este de acord cu 
faptul că e nevoie de scări teritoriale 
diferite pentru probleme diferite şi că, 
astfel, realizarea unor parteneriate reale 
între toate părţile implicate în dezvoltarea 
regională şi locală la diferite niveluri este o 
precondiţie în procesul de elaborare a 
coeziunii teritoriale şi invită Comisia şi 
statele membre să facă toate eforturile de a 
dezvolta o astfel de guvernare teritorială la 
mai multe niveluri; consideră că coeziunea 
teritorială ar trebui să implice identificarea 
nivelului teritorial corespunzător pentru 
abordarea fiecărei politici sau măsuri;

30. recunoaşte că coeziunea teritorială ar 
trebui să ducă la îmbunătăţirea guvernării 
politicii de coeziune; este de acord cu 
faptul că e nevoie de scări teritoriale 
diferite pentru probleme diferite şi că, 
astfel, realizarea unor parteneriate reale 
între toate părţile implicate în dezvoltarea 
regională şi locală la diferite niveluri este o 
precondiţie în procesul de elaborare a 
coeziunii teritoriale şi invită Comisia şi 
statele membre să facă toate eforturile de a 
dezvolta o astfel de guvernare teritorială la 
mai multe niveluri;

Or. pl
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Amendamentul 193
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. recunoaşte că coeziunea teritorială 
introduce câteva idei noi privind 
modalitatea de îmbunătăţire a guvernării 
politicii de coeziune; este de acord cu 
faptul că e nevoie de scări teritoriale 
diferite pentru probleme diferite şi că, 
astfel, realizarea unor parteneriate reale 
între toate părţile implicate în dezvoltarea 
regională şi locală la diferite niveluri este 
o precondiţie în procesul de elaborare a 
coeziunii teritoriale şi invită Comisia şi 
statele membre să facă toate eforturile de a 
dezvolta o astfel de guvernare teritorială la 
mai multe niveluri; consideră că coeziunea 
teritorială ar trebui să implice identificarea 
nivelului teritorial corespunzător pentru 
abordarea fiecărei politici sau măsuri;

30. recunoaşte că coeziunea teritorială 
introduce câteva idei noi privind 
modalitatea de îmbunătăţire a guvernării 
politicii de coeziune; este de acord cu 
faptul că e nevoie de scări teritoriale 
diferite pentru probleme diferite şi că, 
astfel, realizarea unor parteneriate reale 
între toate părţile implicate în dezvoltarea 
regională şi locală, atât la nivel european 
cât şi la nivel naţional, regional şi local,
este o precondiţie în procesul de elaborare 
a coeziunii teritoriale şi invită Comisia şi 
statele membre să facă toate eforturile de a 
dezvolta o astfel de guvernare teritorială la 
mai multe niveluri; consideră că coeziunea 
teritorială ar trebui să implice identificarea 
nivelului teritorial corespunzător pentru 
abordarea fiecărei politici sau măsuri;

Or. fr

Amendamentul 194
Elspeth Attwooll

Propunere de rezoluţie
Punctul 30

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30. recunoaşte că coeziunea teritorială 
introduce câteva idei noi privind 
modalitatea de îmbunătăţire a guvernării 
politicii de coeziune; este de acord cu 
faptul că e nevoie de scări teritoriale 
diferite pentru probleme diferite şi că, 
astfel, realizarea unor parteneriate reale 
între toate părţile implicate în dezvoltarea 
regională şi locală la diferite niveluri este o 

30. recunoaşte că coeziunea teritorială 
introduce câteva idei noi privind 
modalitatea de îmbunătăţire a guvernării 
politicii de coeziune; este de acord cu 
faptul că e nevoie de scări teritoriale 
diferite pentru probleme diferite şi că, 
astfel, realizarea unor parteneriate reale 
între toate părţile implicate în dezvoltarea 
regională şi locală la diferite niveluri este o 
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precondiţie în procesul de elaborare a 
coeziunii teritoriale şi invită Comisia şi 
statele membre să facă toate eforturile de a 
dezvolta o astfel de guvernare teritorială la 
mai multe niveluri; consideră că coeziunea 
teritorială ar trebui să implice identificarea 
nivelului teritorial corespunzător pentru 
abordarea fiecărei politici sau măsuri;

precondiţie în procesul de elaborare a 
coeziunii teritoriale şi invită Comisia şi 
statele membre să facă toate eforturile de a 
dezvolta o astfel de guvernare teritorială la 
mai multe niveluri; consideră că coeziunea 
teritorială ar trebui să implice identificarea 
nivelului teritorial corespunzător pentru 
abordarea fiecărei politici sau măsuri, 
astfel încât aceasta să fie cât mai aproape 
de cetăţean;

Or. en

Amendamentul 195
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluţie
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30a. recomandă, având în vedere 
importanţa tot mai mare dobândită de 
coeziunea teritorială nu numai în 
contextul regional, ci şi în cel al altor 
politici comunitare sectoriale, ca 
structurile informale, care reglementează 
de mult timp coeziunea teritorială şi 
amenajarea spaţiului în cadrul 
Consiliului să fie înlocuite cu întruniri 
ministeriale formale, care ar trebui să 
convoace miniştrii responsabili pentru 
politica regională în UE; consideră că o 
astfel de dezvoltare instituţională în 
cadrul Consiliului va asigura dezvoltarea 
rapidă a acestei politici;

Or. en

Amendamentul 196
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluţie
Punctul 30a (nou)
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Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30a. reaminteşte că întârzierile în punerea 
în aplicare a politicii structurale se 
datorează, printre altele, rigidităţii 
excesive a procedurilor, şi că 
simplificarea procedurilor şi stabilirea 
unei împărţiri clare a responsabilităţilor şi 
competenţelor între UE, statele membre şi 
autorităţile regionale şi locale sunt, prin 
urmare, necesare;

Or. es

Amendamentul 197
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 30a (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30a. recomandă, în scopul consolidării 
parteneriatului, ca miniştrii din statele 
membre ale Uniunii Europene 
responsabili cu politica regională şi 
politica de coeziune să se întrunească 
periodic, asigurând astfel schimbul de 
informaţii legate de această problemă;

Or. hu

Amendamentul 198
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 30b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30b. întrucât scopul coeziunii teritoriale 
este acela de a asigura şanse egale tuturor 
regiunilor cu caracteristici diferite, în aşa 
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fel încât, printr-o dezvoltare uniformă, 
aceste regiuni să-şi păstreze diversitatea şi 
caracteristicile specifice, coeziunea 
trebuie înfăptuită - aşa cum este ea 
definită în Cartea verde – nu prin 
eliminarea diversităţii, ci prin 
accentuarea ei;

Or. hu

Amendamentul 199
Emmanouil Angelakas

Propunere de rezoluţie
Punctul 30b (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30b. de asemenea, îndeamnă statele 
membre să înceapă să reflecteze acum 
asupra modului în care noţiunea de 
coeziune teritorială poate fi consolidată şi 
pusă în aplicare mai bine în programele şi 
politicile lor naţionale; 

Or. en

Amendamentul 200
Antonio De Blasio

Propunere de rezoluţie
Punctul 30c (nou)

Propunerea de rezoluţie Amendamentul

30c. întrucât dintre toate politicile 
europene politica agricolă, politica de 
dezvoltare regională şi politica de 
dezvoltare rurală se ocupă cel mai mult cu 
dimensiunea teritorială, coordonarea 
acestora în vederea creşterii eficienţei este 
de o importanţă majoră;

Or. hu
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