
AM\1180381RO.docx PE635.495v01-00

RO Unită în diversitate RO

21.3.2019 A8-0094/211

Amendamentul 211
Constanze Krehl
în numele Grupului S&D

Raport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu 
angajamentul față de obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, fondurile vor contribui la 
integrarea acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice în politicile Uniunii 
și la atingerea unei ținte generale 
reprezentate de o contribuție de 25 % din 
cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea 
îndeplinirii obiectivelor climatice. Se 
preconizează că operațiunile din cadrul 
FEDR vor contribui la îndeplinirea 
obiectivelor climatice cu 30 % din pachetul 
financiar total al FEDR. Se preconizează că 
operațiunile din cadrul Fondului de 
coeziune vor contribui la îndeplinirea 
obiectivelor climatice cu 37 % din pachetul 
financiar total al Fondului de coeziune.

(14) Obiectivele FEDR și ale Fondului 
de coeziune ar trebui să fie urmărite în 
cadrul dezvoltării durabile, în special 
având în vedere importanța majoră a 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii 
de a pune în aplicare Acordul de la Paris, 
Agenda 2030 a Organizației Națiunilor 
Unite și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale ONU, precum și al promovării de 
către Uniune a obiectivului de conservare, 
protecție și îmbunătățire a calității 
mediului, în conformitate cu articolul 11 
și cu articolul 191 alineatul (1) din 
TFUE, ținând cont de principiul 
„poluatorul plătește”, și, de asemenea, 
punând accentul pe sărăcie, inegalitate și 
o tranziție echitabilă către o economie 
sustenabilă din punct de vedere social și 
ecologic în cadrul unei abordări 
participative, în cooperare cu autoritățile 
publice relevante, partenerii economici și 
sociali, dar și cu organizațiile societății 
civile. Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice și a 
declinului biodiversității cu scopul de a 
contribui la finanțarea acțiunilor 
necesare care urmează a fi întreprinse la 
nivelul UE, la nivel național și local în 
conformitate cu angajamentele Uniunii 
de a pune în aplicare Acordul de la Paris 
și obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
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Organizației Națiunilor Unite, precum și 
pentru a asigura intervenții integrate de 
prevenire a dezastrelor, care să 
stabilească legături între reziliență și 
acțiunile de prevenire a riscurilor, de 
pregătire și de răspuns, fondurile vor 
contribui la integrarea acțiunilor de 
combatere a schimbărilor climatice și de 
protejare a biodiversității în politicile 
Uniunii alocând 30 % din cheltuielile 
bugetului UE pentru sprijinirea îndeplinirii 
obiectivelor climatice. Fondurile trebuie 
să contribuie substanțial la înfăptuirea 
unei economii circulare și cu un nivel net 
de emisii de carbon egal cu zero, în toate 
teritoriile Uniunii, și să integreze pe 
deplin dimensiunea regională. 
Operațiunile din cadrul FEDR ar trebui să 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
climatice cu cel puțin 40 % din pachetul 
financiar total al FEDR. Se preconizează că 
operațiunile din cadrul Fondului de 
coeziune vor contribui la îndeplinirea 
obiectivelor climatice cu 45 % din pachetul 
financiar total al Fondului de coeziune. 
Aceste procentaje ar trebui să fie 
respectate pe întreaga perioadă de 
programare. Prin urmare, în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a acestor 
fonduri, vor fi identificate acțiunile 
relevante, iar ulterior vor fi reevaluate în 
contextul evaluărilor și al procedurilor de 
revizuire relevante. Aceste acțiuni și 
alocarea financiară rezervată pentru 
implementarea lor trebuie incluse în 
planurile naționale integrate pentru 
energie și climă în conformitate cu anexa 
IV la Regulamentul (UE) .../... [noul 
RDC], precum și în strategia de renovare 
pe termen lung stabilită în conformitate 
cu Directiva revizuită (UE) 2018/844 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului17a pentru a contribui la 
realizarea unui parc imobiliar 
decarbonizat până în 2050 și trebuie 
anexate la programe. Ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită zonelor cu o 
intensitate mare a emisiilor de carbon 
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care se confruntă cu provocări create de 
angajamentele de decarbonizare, în 
vederea sprijinirii lor în implementarea 
unor strategii conforme cu angajamentele 
climatice ale Uniunii și stabilite în 
planurile naționale integrate pentru 
energie și climă și în conformitate cu 
Directiva 2018/41017b privind ETS și 
pentru a proteja lucrătorii inclusiv prin 
oportunități de formare și de recalificare.
_________________
17a Directiva (UE) 2018/844 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 mai 2018 de modificare a 
Directivei 2010/31/UE privind 
performanța energetică a clădirilor și a 
Directivei 2012/27/UE privind eficiența 
energetică (JO L 156, 19.6.2018, p. 75).
17b Directiva (UE) 2018/410 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2018 de modificare a 
Directivei 2003/87/CE în vederea 
rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid 
de carbon și a sporirii investițiilor în acest 
domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814 
(JO L 76, 19.3.2018, p. 3).

Or. en

Justificare

Pentru ajustarea la Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC 2021-2027), 
angajamentele Parlamentului European și pentru alinierea la obiectivele de atingere a unui 
nivel net de emisii egal cu zero până în 2050, stabilite de Comisia Europeană în vederea 
respectării Acordului de la Paris.
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21.3.2019 A8-0094/212

Amendamentul 212
Constanze Krehl
în numele Grupului S&D

Raport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „o Europă mai ecologică, cu emisii 
scăzute de carbon prin promovarea 
tranziției către o energie nepoluantă și 
echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a 
economiei circulare, a adaptării la 
schimbările climatice și a prevenirii și 
gestionării riscurilor („OP 2”)” prin:

(b) „o Europă mai ecologică, cu un 
nivel net de emisii de carbon egal cu zero 
și rezilientă pentru toți prin promovarea 
tranziției către o energie nepoluantă și 
echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a 
economiei circulare, a adaptării la 
schimbările climatice și a prevenirii și 
gestionării riscurilor („OP 2”)” prin:

Or. en

Justificare

Pentru ajustarea la Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC 2021-2027), 
angajamentele Parlamentului European și pentru alinierea la obiectivele de atingere a unui 
nivel net de emisii egal cu zero până în 2050, stabilite de Comisia Europeană în vederea 
respectării Acordului de la Paris.
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21.3.2019 A8-0094/213

Amendamentul 213
Constanze Krehl
în numele Grupului S&D

Raport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) investițiile în infrastructura 
aeroportuară, cu excepția regiunilor 
ultraperiferice;

(e) investițiile în infrastructura 
aeroportuară, cu excepția:

(i) investiții privind regiunile 
ultraperiferice;
(ii) investiții legate de protecția mediului 
și care au ca scop atenuarea sau 
reducerea impactului negativ asupra 
mediului, în conformitate cu obiectivele 
stabilite în planurile naționale integrate 
pentru energie și climă;

Or. en

Justificare

Investițiile în aeroporturi sunt deja limitate în perioada 2014 2020 din considerente 
economice și protecție a mediului. Aviația comercială este un sector competitiv care 
generează venituri și există finanțare privată pentru investiții relevante în infrastructură 
aeroportuară, în special pentru aeroporturi cu număr mare de pasageri (de exemplu, cele 
legate de TEN-T). Pentru aeroporturi mai mici, regionale, experiența din trecut a arătat că 
multe din investiții nu au fost viabile pe termen lung.
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21.3.2019 A8-0094/214

Amendamentul 214
Constanze Krehl
în numele Grupului S&D

Raport A8-0094/2019
Andrea Cozzolino
Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, distribuția, stocarea sau 
arderea combustibililor fosili, cu excepția 
investițiilor legate de vehiculele ecologice 
astfel cum sunt definite la articolul 4 din 
Directiva 2009/33/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului26;

(h) investițiile legate de producția, 
prelucrarea, transportul, transferul, 
distribuția, stocarea sau arderea 
combustibililor;

_________________
26 Directiva 2009/33/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic (JO L 120, 
15.5.2009, p. 5).

Or. en

Justificare

Excluderea combustibililor fosili urmărește coerența cu angajamentele internaționale 
asumate în cadrul G7 și G20 și Acordului de la Paris. FEDR și Fondul de coeziune se 
concentrează la maxim pe sprijinul pentru o Europă cu un nivel net de emisii de dioxid de 
carbon egal cu zero prin promovarea unei tranziții energetice nepoluante și echitabile. Banii 
publici europeni nu ar trebui să finanțeze deloc combustibilii fosili.


