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Amendamentul 1
Jean Marie Beaupuy

Propunere de rezoluție
Referirea 9a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Rezoluția Parlamentului 
European din 21 octombrie 2008 
referitoare la guvernarea și parteneriatul 
la nivel național, regional și la nivel de 
proiect în domeniul politicii regionale 
(2008/2064(INI)),

Or. fr

Amendamentul 2
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, potrivit articolului 158 din 
tratat, în vederea consolidării coeziunii 
economice și sociale, Comunitatea 
urmărește să reducă discrepanțele dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diverselor 
regiuni și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate regiuni sau insule;

B. întrucât, potrivit articolului 158 din 
tratat, în vederea consolidării coeziunii 
economice și sociale și ameliorării calității 
vieții tuturor cetățenilor din UE, 
Comunitatea urmărește să reducă 
discrepanțele dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diverselor regiuni și 
rămânerea în urmă a celor mai defavorizate 
regiuni sau insule;

Or. en

Amendamentul 3
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul B
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, potrivit articolului 158 din 
tratat, în vederea consolidării coeziunii 
economice și sociale, Comunitatea 
urmărește să reducă discrepanțele dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diverselor 
regiuni și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate regiuni sau insule;

B. întrucât, potrivit articolului 158 din 
tratat, în vederea consolidării coeziunii 
economice, sociale și teritoriale,
Comunitatea urmărește să reducă 
discrepanțele dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diverselor regiuni și 
rămânerea în urmă a celor mai defavorizate 
regiuni sau insule;

Or. es

Amendamentul 4
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât, potrivit articolului 158 din 
tratat, în vederea consolidării coeziunii 
economice și sociale, Comunitatea 
urmărește să reducă discrepanțele dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diverselor 
regiuni și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate regiuni sau insule;

B. întrucât, potrivit articolului 158 din 
tratat, în vederea consolidării coeziunii 
economice și sociale, Comunitatea 
urmărește să reducă discrepanțele dintre 
nivelurile de dezvoltare ale diverselor 
regiuni și rămânerea în urmă a celor mai 
defavorizate regiuni sau insule, inclusiv a 
zonelor rurale;

Or. en

Amendamentul 5
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât rapoartele recente privind 
coeziunea subliniază o tendință de 
agravare a discrepanțelor teritoriale 
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dintre regiunile europene, precum și în 
cadrul regiunilor, discrepanțe 
caracterizate de fenomene precum 
segregarea teritorială, care provoacă 
apariția unor forme de ghetouri și 
declinul continuu al anumitor zone rurale 
predominant agrare sau periferice;

Or. es

Amendamentul 6
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât transpunerea acestor priorități în 
programe operaționale ar trebui să permită 
regiunilor să facă față provocărilor 
generate de globalizare, dezvoltarea 
durabilă, schimbările structurale, 
demografice și climatice;

F. întrucât transpunerea acestor priorități în 
programe operaționale ar trebui să permită 
regiunilor să facă față provocărilor 
generate de globalizare, schimbările 
structurale, demografice și climatice și să 
consolideze dezvoltarea durabilă;

Or. en

Amendamentul 7
Domenico Antonio Basile

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât transpunerea acestor priorități în 
programe operaționale ar trebui să permită 
regiunilor să facă față provocărilor 
generate de globalizare, dezvoltarea 
durabilă, schimbările structurale,
demografice și climatice;

F. întrucât transpunerea acestor priorități în 
programe operaționale ar trebui să permită 
regiunilor să facă față provocărilor 
generate de globalizare, dezvoltarea 
durabilă, schimbările structurale și
demografice;

Or. it
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Amendamentul 8
Jan Olbrycht

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât statele membre sunt obligate 
prin Regulamentul general privind FEDR, 
FSE și Fondul de coeziune să aloce 60% 
din cheltuielile totale pentru obiectivul 
coeziune și 75% din cheltuieli pentru 
obiectivul competitivitate regională și 
ocuparea forței de muncă priorităților 
legate de Strategia de la Lisabona;

H. întrucât statele membre care au aderat 
la Uniunea Europeană înainte de 1 mai 
2004 sunt obligate prin Regulamentul 
general privind FEDR, FSE și Fondul de 
coeziune să aloce 60% din cheltuielile 
totale pentru obiectivul convergență și 
75% din cheltuieli pentru obiectivul 
competitivitate regională și ocuparea forței 
de muncă priorităților legate de Strategia 
de la Lisabona; întrucât statelor membre 
care au aderat la Uniunea Europeană la 1 
mai 2004 sau după această dată li s-a 
recomandat să adopte aceiași abordare;

Or. pl

Amendamentul 9
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât o bună guvernanță și aplicarea 
principiului parteneriatului, împreună cu o 
capacitate instituțională și administrativă 
solidă, sunt esențiale pentru aplicarea cu 
succes a politicii de coeziune;

I. întrucât durabilitatea, egalitatea între 
femei și bărbați și prevenirea 
discriminării pe baza sexului, rasei sau 
originii etnice, religiei sau confesiunii, 
handicapului sau orientării sexuale, o 
bună guvernanță și aplicarea principiului 
parteneriatului, împreună cu o capacitate 
instituțională și administrativă solidă, sunt 
esențiale pentru aplicarea cu succes a 
politicii de coeziune;

Or. en
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Amendamentul 10
Samuli Pohjamo

Propunere de rezoluție
Considerentul Ia (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ia. constată cu îngrijorare startul lent în 
noua perioadă de programare înregistrat 
în multe state membre, ceea ce pune în 
pericol utilizarea eficientă a fondurilor;

Or. fi

Amendamentul 11
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. regretă faptul că principiile
durabilității, egalității șanselor și 
nediscriminării, precum și cel al 
parteneriatului, nu au fost aplicate și 
susținute suficient în numeroase cadre de 
referință strategice naționale și în 
programele operaționale; este regretabil 
faptul că totuși Comisia a aprobat 
programele operaționale care conțineau 
asemenea neajunsuri și nu a insistat ca 
acestea să fie îmbunătățite de către statele 
membre sau regiuni;

Or. de

Amendamentul 12
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluție
Punctul 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. ia act de hotărârea statelor membre de a 
răspunde necesităților teritoriale specifice 
generate de situarea lor geografică și de 
dezvoltarea economică și instituțională prin 
elaborarea unor strategii pentru diminuarea 
dezechilibrelor intraregionale și 
interregionale; reafirmă în acest context 
faptul că reducerea discrepanțelor 
regionale rămâne principalul obiectiv al 
politicii regionale a UE;

2. ia act de hotărârea statelor membre de a 
răspunde necesităților teritoriale specifice 
generate de situarea lor geografică și de 
dezvoltarea economică și instituțională prin 
elaborarea unor strategii pentru diminuarea 
dezechilibrelor intraregionale și 
interregionale; reafirmă în acest context 
faptul că dezvoltarea economică și 
ecologică sănătoasă, precum și reducerea 
discrepanțelor regionale rămân principalul 
obiectiv al politicii regionale a UE;

Or. en

Amendamentul 13
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 2a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază faptul că o convergență 
între țări poate masca creșterea 
decalajului între regiuni și în cadrul 
acestora; subliniază, de asemenea, faptul 
că aceste discrepanțe regionale și locale 
pot fi observate într-o serie de domenii, 
cum ar fi ocuparea forței de muncă, 
productivitatea, veniturile, nivelurile de 
educație și capacitatea de inovație; 
subliniază importanța dimensiunii 
teritoriale a coeziunii în vederea depășirii 
acestor probleme;

Or. es
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Amendamentul 14
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 2b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. subliniază provocările deosebite 
privind dezvoltarea cu care se confruntă 
regiunile cu trăsături geografice specifice, 
cum ar fi regiunile muntoase, insulele, 
regiunile ultraperiferice, orașele de 
frontieră periferice, regiunile afectate de 
fenomenul depopulării și regiunile de 
frontieră;

Or. es

Amendamentul 15
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. apreciază eforturile depuse de 
autoritățile naționale pentru a garanta că 
media fondurilor alocate cheltuielilor 
pentru realizarea Agendei de la Lisabona 
constituie 65% din fondurile disponibile în 
regiunile vizate de convergență și 82% în 
regiunile vizate de competitivitatea 
regională și ocuparea forței de muncă, ceea 
ce reprezintă de fapt mai mult decât s-a 
solicitat inițial;

3. ia act de eforturile depuse de autoritățile 
naționale pentru a garanta că media 
fondurilor alocate cheltuielilor pentru 
realizarea Agendei de la Lisabona 
constituie 65% din fondurile disponibile în 
regiunile vizate de convergență și 82% în 
regiunile vizate de competitivitatea 
regională și ocuparea forței de muncă, ceea 
ce reprezintă de fapt mai mult decât s-a 
solicitat inițial; cu toate acestea, pune sub 
semnul întrebării contribuția alocării 
fondurilor conform agendei de la 
Lisabona la reducerea discrepanțelor 
între regiuni;

Or. en
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Amendamentul 16
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 4a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază rolul important jucat de 
întreprinderile mici și microîntreprinderi, 
în special cele din domeniul 
meșteșugăritului, în cadrul coeziunii 
economice, sociale și teritoriale prin 
contribuția importantă pe care o au la 
creștere și la ocuparea forței de muncă; 
solicită, prin urmare, elaborarea unei 
politici active pentru susținerea tuturor 
formelor de inovare în cadrul acestor 
întreprinderi și îndeamnă Comisia să 
creeze oportunități de cooperare între 
întreprinderi, sectorul public, școli și 
universități, în vederea înființării unor 
grupuri regionale pentru inovație în 
spiritul strategiei de la Lisabona;

Or. es

Amendamentul 17
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 5a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. își exprimă regretul privind faptul că 
din toate resursele Fondului structural 
alocate transporturilor (aproximativ 82 
miliarde EUR), doar în jur de 31% 
(aproximativ 24 miliarde EUR) sunt 
alocate transportului feroviar; consideră 
că acest procentaj este prea redus pentru 
a face față provocărilor protecției 
mediului și pentru a combate schimbările 
climatice; reamintește faptul că, în 
rezoluția sa referitoare la primul pachet 
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privind transportul feroviar, Parlamentul 
European a solicitat un procentaj de cel 
puțin 40% pentru transportul feroviar;

Or. de

Amendamentul 18
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. felicită statele membre pentru eforturile 
lor de a acorda prioritate investițiilor care 
vizează sporirea participării pe piața 
muncii și îmbunătățirea competențelor, 
precum și combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, în cadrul programelor 
lor finanțate din Fondul social european;

6. felicită statele membre pentru eforturile 
lor de a acorda prioritate investițiilor care 
vizează sporirea participării pe piața 
muncii și îmbunătățirea competențelor, 
precum și combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, în cadrul programelor 
lor finanțate din Fondul social european; 
subliniază faptul că este important și 
necesar să fie continuate eforturile pentru 
a susține ocuparea forței de muncă având 
în vedere agravarea crizei economice în 
Europa;

Or. pl

Amendamentul 19
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. felicită statele membre pentru eforturile 
lor de a acorda prioritate investițiilor care 
vizează sporirea participării pe piața 
muncii și îmbunătățirea competențelor, 
precum și combaterea sărăciei și a 
excluziunii sociale, în cadrul programelor 
lor finanțate din Fondul social european;

6. felicită statele membre pentru eforturile 
lor de a acorda prioritate investițiilor care 
vizează sporirea participării pe piața 
muncii, garantarea egalității șanselor și 
îmbunătățirea competențelor, precum și 
combaterea sărăciei și a excluziunii 
sociale, în cadrul programelor lor finanțate 
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din Fondul social european;

Or. es

Amendamentul 20
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. sprijină măsurile promovate de 
Fondul Social European și de programul 
PROGRESS pentru 2007-2013, care sunt 
destinate contribuției la eliminarea 
discriminării și la îmbunătățirea situației 
femeilor pe piața muncii;

Or. pl

Amendamentul 21
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 6a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază importanța promovării 
perspectivei de gen, a egalității șanselor și 
a nevoilor speciale ale persoanelor cu 
handicap și ale cetățenilor vârstnici în 
fiecare fază a executării și evaluării 
politicii de coeziune;

Or. es
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Amendamentul 22
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 6b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6b. subliniază gravitatea problemei 
depopulării în multe părți ale Uniunii 
Europene, fapt care provoacă, odată cu 
îmbătrânirea populației, pierderea 
capitalului uman, scurgerea capitalului, 
scumpirea serviciilor, etc.;

Or. es

Amendamentul 23
Domenico Antonio Basile

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că măsurile ce vizează 
protecția mediului, combaterea 
schimbărilor climatice și promovarea 
eficienței energetice ar trebui integrate în 
toate programele operaționale și apreciază 
angajamentele asumate de statele membre 
în vederea soluționării acestor probleme 
prin alocarea către acestea a aproximativ o 
treime din bugetul total al politicii de 
coeziune; cu toate acestea, consideră că 
fondurile specifice alocate pentru 
combaterea schimbărilor climatice și
promovarea eficienței energetice sunt 
insuficiente pentru a face față necesităților 
reale;

7. consideră că măsurile ce vizează 
protecția mediului și promovarea eficienței 
energetice ar trebui integrate în toate 
programele operaționale și apreciază 
angajamentele asumate de statele membre 
în vederea soluționării acestor probleme 
prin alocarea către acestea a aproximativ o 
treime din bugetul total al politicii de 
coeziune; cu toate acestea, consideră că 
fondurile specifice alocate pentru 
promovarea eficienței energetice sunt 
insuficiente pentru a face față necesităților 
reale;

Or. it
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Amendamentul 24
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. consideră că măsurile ce vizează 
protecția mediului, combaterea 
schimbărilor climatice și promovarea 
eficienței energetice ar trebui integrate în 
toate programele operaționale și apreciază 
angajamentele asumate de statele membre 
în vederea soluționării acestor probleme
prin alocarea către acestea a aproximativ 
o treime din bugetul total al politicii de 
coeziune; cu toate acestea, consideră că 
fondurile specifice alocate pentru 
combaterea schimbărilor climatice și 
promovarea eficienței energetice sunt 
insuficiente pentru a face față necesităților 
reale;

7. consideră că măsurile ce vizează 
protecția mediului, combaterea 
schimbărilor climatice și promovarea 
eficienței energetice ar trebui integrate mai 
bine în toate programele operaționale și
îndeamnă statele membre, în vederea 
soluționării acestor probleme, să garanteze 
că acestea sunt incluse pe deplin în 
dezvoltarea, evaluarea, executarea și 
monitorizarea proiectelor; cu toate 
acestea, consideră că fondurile specifice 
alocate pentru combaterea schimbărilor 
climatice și promovarea eficienței 
energetice și a energiilor regenerabile sunt 
insuficiente pentru a face față necesităților 
reale; îndeamnă, așadar, statele membre și 
regiunile să își revizuiască programele 
operaționale în consecință;

Or. en

Amendamentul 25
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. constată că există o diferență 
substanțială între modul în care statele 
membre din UE-15 și cele din UE-12 au 
alocat resurse acestui domeniu și 
recunoaște necesitatea ca noile state 
membre să aloce resurse semnificative 
pentru atingerea nivelului mediu al UE de 
protecție a mediului, cerință minimă 
pentru asigurarea dezvoltării durabile;

8. constată că există o diferență 
substanțială între modul în care statele 
membre din UE-15 și cele din UE-12 au 
alocat resurse acestui domeniu și 
recunoaște necesitatea ca noile state 
membre să aloce resurse mult mai
semnificative pentru atingerea obiectivelor 
UE privind mediul, clima și 
biodiversitatea, astfel cum au fost stabilite 
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în acquis-ul comunitar;

Or. en

Amendamentul 26
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază faptul că schimbările 
climatice vor avea consecințe 
semnificative asupra coeziunii, dar 
impactul acestora va fi diferit în funcție 
de regiune; catastrofele naturale, cum ar 
fi incendiile forestiere, secetele și 
inundațiile, vor fi mai frecvente și mai 
grave și vor necesita răspunsuri diferite în 
funcție de regiunea europeană în cauză; 
consideră că politica de coeziune a 
Uniunii Europene trebuie să protejeze 
clima, dar reamintește faptul că 
posibilitățile de care dispune politica de 
coeziune în acest domeniu sunt limitate; 
consideră că lupta împotriva schimbărilor 
climatice trebuie să fie abordată, de 
asemenea, prin intermediul altor politici 
comunitare;

Or. es

Amendamentul 27
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 8a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. consideră că, în actuala perioadă de 
criză economică, statele membre ar trebui 
să pună accentul pe obținerea sinergiei 
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dintre protecția mediului și crearea de 
locuri de muncă menționate în orientările 
strategice comunitare în materie de 
coeziune și să aloce mai multe resurse 
proiectelor care promovează economia 
„ecologică”, locurile de muncă 
„ecologice” și inovația „ecologică”;

Or. en

Amendamentul 28
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că guvernanța pe mai multe 
niveluri și principiul parteneriatului sunt 
elemente cheie ale legitimității 
programelor operaționale, ale transparenței 
lor și ale eficienței lor pe parcursul fazei de 
programare și, în special, în timpul 
procesului de punere în aplicare; salută, 
prin urmare, eforturile depuse de toate 
statele membre, în conformitate cu cadrele 
și tradițiilor lor instituționale specifice, 
pentru consolidarea principiului 
parteneriatului în cadrul programelor lor 
pentru perioada curentă, în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul general 
privind FEDR, FSE și Fondul de coeziune; 
recomandă în special noilor state membre 
care au puțină experiență în construirea de 
parteneriate eficiente să consolideze cu 
consecvență principiul parteneriatului, 
implementând totodată programele 
operaționale;

9. consideră că guvernanța pe mai multe 
niveluri și principiul parteneriatului sunt 
elemente cheie ale legitimității 
programelor operaționale, ale transparenței 
lor și ale eficienței lor pe parcursul fazei de 
programare și, în special, în timpul 
procesului de punere în aplicare; salută, 
prin urmare, eforturile depuse de toate 
statele membre, în conformitate cu cadrele 
și tradițiilor lor instituționale specifice, 
pentru consolidarea principiului 
parteneriatului în cadrul programelor lor 
pentru perioada curentă, în conformitate cu 
articolul 11 din Regulamentul general 
privind FEDR, FSE și Fondul de coeziune; 
recomandă în special noilor state membre 
care au puțină experiență în construirea de 
parteneriate eficiente să consolideze cu 
consecvență principiul parteneriatului și al 
transparenței, executând totodată 
programele operaționale;

Or. en
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Amendamentul 29
Iratxe García Pérez

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. subliniază faptul că întârzierile în 
aplicarea politicii structurale sunt 
cauzate, parțial, de rigiditatea excesivă a 
procedurilor și că, prin urmare, aceste 
proceduri ar trebui raționalizate prin 
introducerea unei distribuții clare a 
responsabilităților și competențelor între 
Uniunea Europeană, statele membre și 
autoritățile locale și regionale;

Or. es

Amendamentul 30
Rumiana Jeleva

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. invită statele membre să coopereze 
îndeaproape cu autoritățile locale și 
regionale chiar din faza de planificare a 
cadrele de referință strategice naționale 
pentru a garanta o punere în aplicare 
optimă a strategiilor naționale și pentru a 
fi la înălțimea idealurilor care stau la 
baza guvernării pe mai multe niveluri;

Or. en

Amendamentul 31
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

9a. subliniază necesitatea de a promova 
cooperarea dintre sectorul public și cel 
privat sub forma parteneriatelor public-
private pentru a face posibilă executarea 
multor proiecte esențiale în scopul 
intensificării efectelor investițiilor;

Or. pl

Amendamentul 32
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 9a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. își exprimă regretul cu privire la 
evaluarea neadecvată a principiului 
parteneriatului și la lipsa atenției acordate 
de Comisie verificării respectării de către 
statele membre și regiuni a obligațiilor în 
acest domeniu; consideră că elaborarea 
unor orientări privind aplicarea 
principiului parteneriatului ar oferi un 
cadru de referință necesar atât pentru 
autoritățile administrative, cât și pentru 
Comisie; așadar invită, din nou, Comisia, 
având în vedere urgența subiectului, să 
prezinte imediat aceste orientări obținute 
în urma monitorizării în curs și a fazelor 
de adaptare a programelor operaționale și 
să ofere statelor membre și regiunilor 
sprijinul necesar pentru punerea 
orientărilor în aplicare;

Or. de
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Amendamentul 33
Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach

Propunere de rezoluție
Punctul 9b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9b. constată lipsa unei evaluări a 
coordonării și complementarității dintre 
programele fondului structural și 
programele pentru dezvoltare rurală; 
observă că experiența acumulată pe teren 
arată că sinergiile dintre cele două 
programe nu sunt exploatate suficient;

Or. de

Amendamentul 34
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. apreciază în special integrarea de către 
noile state membre a rezultatelor 
inițiativelor comunitare URBAN și 
EQUAL în programele operaționale pentru 
perioada 2007-2013; aprobă eforturile 
depuse de statele membre în vederea 
introducerii de planuri integrate pentru 
dezvoltarea urbană durabilă, deoarece 
orașele sunt locațiile unde se află 
industriile, responsabile de creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă; 
în plus, consideră că ar trebui exploatat 
întregul potențial al programelor europene 
de cooperare teritorială pentru a accelera 
dezvoltarea și a obține rate de creștere mai 
ridicate; 

11. apreciază în special integrarea de către 
noile state membre a rezultatelor 
inițiativelor comunitare URBAN și 
EQUAL în programele operaționale pentru 
perioada 2007-2013; aprobă eforturile 
depuse de statele membre în vederea 
introducerii de planuri integrate pentru 
dezvoltarea urbană durabilă, deoarece 
orașele sunt locațiile unde se află 
industriile, responsabile de creșterea 
economică și crearea de locuri de muncă; 
în plus, consideră că ar trebui exploatat 
întregul potențial al programelor europene 
de cooperare teritorială, precum și al 
instrumentelor Jessica, Jaspers, Jeremie 
și Jasmine, pentru a accelera dezvoltarea și 
a obține rate de creștere mai ridicate; 

Or. pl
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