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20.3.2019 A8-0094/215

Amendamentul 215
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

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 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a sprijini eforturile depuse 
de statele membre și de regiuni în 
gestionarea noilor provocări și pentru a 
asigura un nivel ridicat de securitate 
pentru cetățenii lor precum și prevenirea 
radicalizării, utilizând în același timp 
sinergiile și complementaritatea cu alte 
politici ale Uniunii, investițiile finanțate de 
FEDR ar trebui să contribuie la asigurarea 
securității în domeniile în care este 
necesar să se garanteze spații publice 
sigure și securizate și infrastructura 
critică, cum ar fi transportul și energia.

(9) Pentru a sprijini eforturile depuse 
de statele membre și de regiuni în 
gestionarea disparităților regionale și 
sociale tot mai accentuate, utilizând în 
același timp sinergiile și 
complementaritatea cu alte politici ale 
Uniunii, investițiile finanțate de FEDR ar 
trebui să contribuie, în principal, la 
stimularea potențialului productiv și de 
dezvoltare al regiunilor, în cadrul unei 
perspective de dezvoltare regională 
integrată și, în acest sens, acționând într-
o gamă variată de domenii, în special în 
domeniul transporturilor și al energiei.
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20.3.2019 A8-0094/216

Amendamentul 216
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

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 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Serviciile publice de calitate și 
universale sunt esențiale pentru 
combaterea decalajelor regionale și 
sociale, pentru promovarea coeziunii și a 
dezvoltării regionale și pentru încurajarea 
întreprinderilor și a populațiilor să 
rămână în regiunile respective, în special 
în regiunile mai puțin dezvoltate.
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20.3.2019 A8-0094/217

Amendamentul 217
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

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 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Investițiile realizate în cadrul 
FEDR și al Fondului de coeziune ar 
trebui să contribuie la dezvoltarea unei 
mobilități sustenabile și accesibile la nivel 
național, regional și local, acordându-se o 
atenție deosebită regiunilor în care sunt 
necesare procese de regenerare și 
dinamizare a economiei și regiunilor cu o 
densitate scăzută a populației, unde 
deficiențele legate de mobilitate constituie 
o barieră structurală în calea dezvoltării.

Or. pt



AM\1180283RO.docx PE635.495v01-00

RO Unită în diversitate RO

20.3.2019 A8-0094/218

Amendamentul 218
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

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 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În plus, investițiile din cadrul 
FEDR ar trebui să contribuie la dezvoltarea 
unei rețele ample de infrastructură digitală 
de mare viteză și la promovarea mobilității 
urbane multimodale ecologice și durabile.

(10) În plus, investițiile din cadrul 
FEDR ar trebui să contribuie la dezvoltarea 
unei rețele ample de infrastructură, în 
special în ceea ce privește calea ferată și 
rețelele digitale de mare viteză, și la 
promovarea mobilității urbane multimodale 
ecologice și durabile.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/219

Amendamentul 219
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

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 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) FEDR ar trebui să contribuie la 
corectarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune și la reducerea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
ale regiunilor și a rămânerii în urmă a 
regiunilor defavorizate, inclusiv a celor 
care se confruntă cu provocări legate de 
angajamentele de decarbonizare. Sprijinul 
FEDR acordat în cadrul obiectivului 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică” ar trebui să se 
concentreze așadar pe prioritățile-cheie 
ale Uniunii, în conformitate cu obiectivele 
de politică stabilite în Regulamentul (UE) 
2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, 
sprijinul din partea FEDR ar trebui să se 
concentreze pe obiectivele de politică „O 
Europă mai inteligentă, prin promovarea 
unei transformări economice inovatoare și 
inteligente” și „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”. Această concentrare 
tematică ar trebui să se realizeze la nivel 
național permițând totodată flexibilitatea la 
nivelul programelor individuale și între 
cele trei grupuri de state membre 

(17) FEDR ar trebui să contribuie la 
promovarea unei convergențe reale, la 
corectarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune și la reducerea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
ale regiunilor și a rămânerii în urmă a 
regiunilor defavorizate, inclusiv a celor 
care se confruntă cu provocări legate de 
angajamentele de decarbonizare, ținând 
seama de opțiunile, prioritățile și 
necesitățile legitime ale fiecărui stat 
membru, în funcție de situația sa 
concretă. Sprijinul FEDR acordat în cadrul 
obiectivului „Investiții pentru ocuparea 
forței de muncă și creștere economică” ar 
trebui, în plus, să țină seama de 
prioritățile stabilite în comun, în 
conformitate cu obiectivele de politică 
stabilite în Regulamentul (UE) 2018/xxx 
[noul RDC]. Prin urmare, sprijinul din 
partea FEDR ar trebui să țină seama în 
mod special de obiectivele de politică „O 
Europă caracterizată de un grad mai 
ridicat de coeziune și solidaritate, prin 
promovarea reducerii asimetriilor 
economice, sociale și teritoriale și a unei 
transformări economice inovatoare și 
inteligente” și „O Europă mai ecologică, cu 
emisii scăzute de carbon prin promovarea 
tranziției către o energie nepoluantă și 
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constituite în funcție de venitul național 
brut. În plus, metodologia de clasificare a 
statelor membre ar trebui să fie stabilită în 
detaliu, ținându-se cont de situația 
specifică a regiunilor ultraperiferice.

echitabilă, a reducerii impactului 
industriei asupra mediului, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
combaterii schimbărilor climatice și a 
adaptării la acestea și a prevenirii și 
gestionării riscurilor”. Această concentrare 
tematică ar trebui să se realizeze la nivel 
național permițând totodată flexibilitatea la 
nivelul programelor individuale și între 
cele trei grupuri de state membre 
constituite în funcție de venitul național 
brut. În plus, metodologia de clasificare a 
statelor membre ar trebui să fie stabilită în 
detaliu, ținându-se cont de situația 
specifică a regiunilor ultraperiferice.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/220

Amendamentul 220
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

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 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Nu s-a demonstrat existența unei 
relații pozitive între obiectivul de reducere 
a dezechilibrelor regionale și 
concentrarea tematică, conform 
raportului Comitetului de analiză a 
reglementării. Într-adevăr, unele studii 
sugerează că opțiunile privind dezvoltarea 
regională prevăzute în actuala 
concentrare tematică au fost factori care 
au accentuat decalajele regionale, de 
exemplu între marile zone metropolitane 
și restul teritoriului european. Din acest 
motiv, concentrarea tematică ar trebui să 
fie moderată, în special în statele membre 
cu PIB pe cap de locuitor sub media UE. 
În plus, în cazul acestor state membre și 
dacă totalul resurselor disponibile din 
FEDR pentru perioada 2021-2027 este 
mai mic decât cel pentru perioada 2014-
2020, concentrarea tematică, dacă va 
exista, ar trebui să facă obiectul unei 
negocieri specifice între statul membru și 
Comisia Europeană.

Or. pt



AM\1180283RO.docx PE635.495v01-00

RO Unită în diversitate RO

20.3.2019 A8-0094/221

Amendamentul 221
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

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 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a concentra sprijinul pe 
prioritățile-cheie ale Uniunii, este, de 
asemenea, necesar ca cerințele privind 
concentrarea tematică să fie respectate pe 
tot parcursul perioadei de programare, 
inclusiv în cazul transferului între 
priorități în cadrul unui program sau 
între programe.

(18) Pentru a permite o absorbție 
maximă a resurselor puse la dispoziție, în 
anumite situații justificate în mod 
corespunzător, cerințele privind 
concentrarea tematică pot fi suspendate 
sau eliminate, în special atunci când se 
constată o relație negativă între 
concentrarea tematică și obiectivul 
general și principal de reducere a 
decalajelor dintre regiuni pe plan 
economic, social și teritorial.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/222

Amendamentul 222
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos
în numele Grupului GUE/NGL

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 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prezentul regulament ar trebui să 
stabilească diferitele tipuri de activități ale 
căror costuri pot fi sprijinite prin investiții 
din FEDR și din Fondul de coeziune, în 
cadrul obiectivelor lor, astfel cum sunt 
prevăzute în TFUE. Fondul de coeziune ar 
trebui să poată sprijini investițiile în 
domeniul mediului și în rețeaua TEN-T. În 
ceea ce privește FEDR, lista activităților ar 
trebui să fie simplificată, iar acesta ar 
trebui să poată sprijini investițiile în 
infrastructură, investițiile legate de accesul 
la servicii, investiții productive în IMM-
uri, echipamente, software și active 
necorporale, precum și măsurile legate de 
informare, comunicare, studii, constituirea 
de rețele, cooperare, schimburile de 
experiență și activitățile care implică 
clustere. Pentru a sprijini implementarea 
programelor, ambele fonduri ar trebui, de 
asemenea, să poată sprijini activități de 
asistență tehnică. În cele din urmă, pentru a 
furniza sprijin pentru o gamă mai largă de 
intervenții în cadrul programelor Interreg, 
domeniul de aplicare ar trebui să fie extins 
pentru a include punerea în comun a unei 
game vaste de instalații și resurse umane, 
precum și costurile legate de măsurile care 
intră în sfera de aplicare a FSE+.

(19) Prezentul regulament ar trebui să 
stabilească diferitele tipuri de activități ale 
căror costuri pot fi sprijinite prin investiții 
din FEDR și din Fondul de coeziune, în 
cadrul obiectivelor lor, astfel cum sunt 
prevăzute în TFUE. Fondul de coeziune ar 
trebui să poată sprijini investițiile în 
domeniul mediului și în mobilitate și 
transport, inclusiv în rețeaua TEN-T. În 
ceea ce privește FEDR, lista activităților ar 
trebui să fie simplificată, iar acesta ar 
trebui să poată sprijini investițiile în 
infrastructură, investițiile legate de accesul 
la servicii, investiții productive în IMM-
uri, echipamente, software și active 
necorporale, precum și măsurile legate de 
informare, comunicare, studii, constituirea 
de rețele, cooperare, schimburile de 
experiență și activitățile care implică 
clustere. Pentru a sprijini implementarea 
programelor, ambele fonduri ar trebui, de 
asemenea, să poată sprijini activități de 
asistență tehnică. În cele din urmă, pentru a 
furniza sprijin pentru o gamă mai largă de 
intervenții în cadrul programelor Interreg, 
domeniul de aplicare ar trebui să fie extins 
pentru a include punerea în comun a unei 
game vaste de instalații și resurse umane, 
precum și costurile legate de măsurile care 
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intră în sfera de aplicare a FSE+.

Or. pt
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20.3.2019 A8-0094/223

Amendamentul 223
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

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 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Proiectele de rețele transeuropene 
de transport în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 trebuie 
să fie finanțate în continuare din Fondul de 
coeziune, atât prin gestiune partajată, cât și 
prin modul de implementare directă din 
cadrul Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei („MIE”).

(20) Proiectele de rețele transeuropene 
de transport în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 trebuie 
să fie finanțate în continuare din Fondul de 
coeziune, atât prin gestiune partajată, cât și 
prin modul de implementare directă din 
cadrul Mecanismului pentru 
Interconectarea Europei („MIE”). În acest 
din urmă caz, acest lucru va fi posibil 
numai dacă alocarea globală pentru 
Fondul de coeziune nu va fi mai mică 
decât cea prevăzută pentru perioada 2014-
2020.

Or. pt



AM\1180283RO.docx PE635.495v01-00

RO Unită în diversitate RO

20.3.2019 A8-0094/224

Amendamentul 224
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Marisa Matias
în numele Grupului GUE/NGL

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 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a identifica sau a oferi 
soluții care abordează aspecte legate de 
dezvoltarea urbană durabilă la nivelul 
Uniunii, acțiunile urbane inovatoare din 
domeniul dezvoltării urbane durabile ar 
trebui să fie înlocuite cu o Inițiativă urbană 
europeană, care să fie implementată prin 
gestiune directă sau indirectă. Această 
inițiativă ar trebui să acopere toate zonele 
urbane și să sprijine Agenda urbană pentru 
Uniunea Europeană21.

__________________
21 Concluziile Consiliului privind o Agendă 
urbană pentru UE din 24 iunie 2016.

(26) Pentru a identifica sau a oferi 
soluții care abordează aspecte legate de 
dezvoltarea urbană durabilă la nivelul 
Uniunii, acțiunile urbane inovatoare din 
domeniul dezvoltării urbane durabile ar 
trebui să fie înlocuite cu o Inițiativă urbană 
europeană, care să fie implementată prin 
gestiune partajată. Această inițiativă ar 
trebui să acopere toate zonele urbane și să 
sprijine Agenda urbană pentru Uniunea 
Europeană21.

__________________
21 Concluziile Consiliului privind o Agendă 
urbană pentru UE din 24 iunie 2016.
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