
 

Amendamentul 1 

 

PARTENERIATUL URBAN-RURAL ȘI 

GUVERNANȚA 

 

COTER-V-039 

 

 

Articolul nr. 21 
 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

 Sinergiile între politicile urbane și rurale la 

nivelul Uniunii Europene trebuie încurajate în 

continuare. În noua perioadă de programare 

trebuie pus mai mult accent pe elaborarea și 

implementarea planurilor integrate de dezvoltare 

și a inițiativelor cuprinzând zonele urbane și 

rurale.  

 

 

 

Expunere de motive: În vederea organizării sistemelor de parteneriat urban-rural este necesar 

lansarea proceselor de dezvoltare durabile și beneficiare pentru ambele părți. În cadrul 

politicilor regionale și de dezvoltare teritorială a Uniunii Europene trebuie întărite în 

continuare sinergiile între politicile urbane și cele rurale. 

 

 

  



 

 

Amendamentul 2 

 

PARTENERIATUL URBAN-RURAL ȘI 

GUVERNANȚA 

 

COTER-V-039 

 

 

Articolul nr. 42 
 

 

 

Borboly Csaba 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

încurajează autoritățile locale și regionale să 

proiecteze modele de guvernanță urban-rurală 

inovative care să maximizeze efectele cooperării 

dintre urban și rural și rezultatele obținute; 

 

încurajează autoritățile locale și regionale să 

proiecteze modele de guvernanță urban-rurală 

inovative care să maximizeze efectele cooperării 

dintre urban și rural și rezultatele obținute; 

De asemenea încurajează autoritățile locale și 

regionale, precum și autorițățile de nivel mediu și 

structurile administrative ale altor unități teritoriale 

de a lua rol în dezvoltarea și consolidarea sistemelor 

de parteneriat urban-rural. 

 

 

 

Expunere de motive: Autoritățile regionale și alte autorități de nivel mediu pot avea un rol 

important în îmbunătățirea dezvoltării comunicării dintre mediile urbane și rurale, precum și în 

articularea intereselor comune și a beneficiilor reciproce. 

 

  



  

Amendamentul 3 

 

PARTENERIATUL URBAN-RURAL ȘI 

GUVERNANȚA 

 

COTER-V-039 

 

 

 

Borboly Csaba 

 

 

Articolul nr. 45 

 

 

Textul propus de Comitetul Regiunilor Propunere 

crede că un parteneriat eficient înseamnă a nu 

exclude parteneri cheie precum sectorul privat și cel 

non-guvernamental, a avea sprijinul cetățenilor; 

 

crede că un parteneriat eficient înseamnă a nu 

exclude parteneri cheie precum sectorul privat și cel 

non-guvernamental, a avea sprijinul cetățenilor; 

De asemenea, sunt îndeplinite precondițiile elaborate 

în ESDP. Este important ca obiectivele comune să fie 

definite clar, subliniind beneficiile reciproce ale 

sinergiei. 

 

 

Expunere de motive : ESDP formulează un set de preconditii, fără îndeplinirea cărora nu poate fi 

înființată si operată sistemul de parteneriat urban-rural. Este important ca aceste precondiții să fie 

analizate în toate cazurile, si conditiile de succes, ca egalitatea si independența partenerilor, 

participarea voluntară, precum si beneficiile și responsabilitățiile reciproce să fie garantate. 

Sprijinul public al parteneriatelor poate fi crescut prin conștientizarea rolurilor pe care părțile 

implicate, inclusiv locuitorii le au în realizarea obiectivelor.  

 


