
AD\1168989RO.docx PE626.959v02-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2014-2019

Comisia pentru cultură și educație

2018/0197(COD)

16.11.2018

AVIZ

al Comisiei pentru cultură și educație

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de 
coeziune
(COM(2018)0372 – C8-0227/2018 – 2018/0197(COD))

Raportor pentru aviz: Bogdan Andrzej Zdrojewski



PE626.959v02-00 2/20 AD\1168989RO.docx

RO

PA_Legam



AD\1168989RO.docx 3/20 PE626.959v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul 
european de dezvoltarea regională (FEDR) și Fondul de coeziune COM(2018)0372 stabilește 
cadrul FEDR și al Fondului de coeziune pentru perioada 2021-2027.

Propunerea de regulament prevede o concentrare a finanțărilor asupra unui set de priorități și 
stabilește o listă de obiective tematice în concordanță cu acestea. Se încurajează, de asemenea, 
programarea integrată. 

Scopul acestui aviz este de a se concentra asupra chestiunilor care au fost neglijate în 
propunere, precum industriile creative, cultură, tineret și sport.

Lipsa unei trimiteri specifice la cultură în regulamentele cu caracter juridic obligatoriu rămân 
unul dintre obstacolele principale pentru sprijinirea investițiilor culturale. Astfel, ținând cont 
de articolul 167 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) care 
prevede că „în acțiunile întreprinse în temeiul celorlalte dispoziții ale tratatelor, Uniunea ține 
seama de aspectele culturale”, este nevoie de o abordare mai ambițioasă. Raportorul 
subliniază că întregul potențial al culturii și rolul culturii în sprijinirea și stimularea 
dezvoltării economice, incluziunii sociale și coeziunii trebuie să fie recunoscut. 

Din păcate, propunerea de regulament discutată face referire la patrimoniul cultural și trece cu 
vederea cultura în ansamblu. Propunerea nu menționează contribuția culturii la dezvoltarea 
regională, în pofida faptului că este în strânsă legătură cu aspecte precum educația, 
incluziunea socială și inovarea. Cultura are o contribuție variată în educație și învățare, prin 
intermediul dezvoltării competențelor și a cunoștințelor practice, în dezvoltarea economică 
prin industriile creative și culturale și în incluziunea socială prin acțiuni de contracarare a 
marginalizării comunităților. Toate aceste contribuții justifică menționarea specifică a culturii 
în dispozitivele prevăzute pentru obiectivele tematice. În plus, ținând cont că proiectele 
culturale au primit finanțare în valoare de cel puțin 11 miliarde EUR în cadrul politicii de 
coeziune în perioadele de programare 2007-2013 și 2014-2020, este esențial să se găsească 
măsuri exacte și să se păstreze resurse pentru proiecte precum incubatoarele de afaceri, 
infrastructura digitală (banda largă, de exemplu) și infrastructuri imateriale pentru instituțiile 
din educație, cultură și cercetare.

În sfârșit, la evaluarea proiectelor și rezultatelor lor, trebuie folosită o serie amplă de 
indicatori, pentru a consolida o abordare axată pe performanță și rezultate. Astfel, raportorul 
propune introducerea unui nou set de indicatori privind proiectele de infrastructură pentru 
domeniul turismului și pentru siturile culturale și naturale, care să conducă la creșterea 
numărului de vizite la atracțiile care beneficiază de sprijin.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, 
competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Promovarea drepturilor copiilor, 
prevăzută în Convenția ONU cu privire la 
drepturile copilului (CDC), reprezintă un 
obiectiv explicit al politicilor Uniunii 
(articolul 3 din TUE). UE și statele 
membre ar trebui să utilizeze în mod 
adecvat FEDR pentru a sprijini acțiunile 
de promovare a unor intervenții eficace 
care să contribuie la respectarea 
drepturilor copiilor.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Într-o lume din ce în ce mai 
interconectată și având în vedere dinamica 
demografică și a migrației, este un fapt 
evident că politica Uniunii privind migrația 
necesită o abordare comună bazată pe 
sinergiile și complementaritatea diferitelor 
instrumente de finanțare. În vederea 
garantării unui sprijin coerent, solid și 
consecvent pentru solidaritate și pentru 
eforturile de partajare a responsabilităților 
între statele membre în acțiunile lor de 
gestionare a migrației, FEDR ar trebui să 
ofere sprijin pentru a facilita integrarea 
migranților pe termen lung.

(8) Într-o lume din ce în ce mai 
interconectată și având în vedere dinamica 
demografică și a migrației, este un fapt 
evident că politica Uniunii privind migrația 
necesită o abordare comună bazată pe 
sinergiile și complementaritatea diferitelor 
instrumente de finanțare. În vederea 
garantării unui sprijin coerent, solid și 
consecvent pentru solidaritate și pentru 
eforturile de partajare a responsabilităților 
între statele membre în acțiunile lor de 
gestionare a migrației, FEDR ar trebui să 
ofere sprijin pentru a facilita integrarea 
migranților pe termen lung, indiferent de 
statutul lor de rezidență. Statele membre 
ar trebui să se asigure că autoritățile 
locale și regionale au acces la resursele 
FEDR, care trebuie să le fie puse la 
dispoziție într-o măsură suficientă pentru 
a putea integra migranții la nivel local și 
regional.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) O tranziție echitabilă către o 
economie sustenabilă social și ecologic ar 
trebui să contribuie la consolidarea căilor 
de dezvoltare orientate spre viitor, printr-o 
mai bună corelare a competențelor locale 
și regionale și a strategiilor cu 
angajamentele de decarbonizare, precum 
și prin consolidarea capacităților și a 
schemelor de sprijin în acest scop. 
Procesele de tranziție echitabilă sunt 
procese pe termen lung, care depind 
semnificativ de măsurile și angajamentele 
în materie de educație și ar trebui să fie 
elaborate pe baza unei abordări 
ascendente și în cooperare cu partenerii 
publici, economici și sociali relevanți, 
precum și cu organismele societății civile.

Amendamentul 4

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 noilor provocări și pentru a
asigura un nivel ridicat de securitate pentru 
cetățenii lor precum și incluziune pentru 
toți cetățenii, ceea ce implică o politică de 
prevenire a marginalizării și radicalizării, 
utilizând în același timp sinergiile și 
complementaritatea cu alte politici ale 
Uniunii, cum ar fi cele în domeniul 
culturii, educației, tineretului și sportului, 
în special programul Europa Creativă 
(inclusiv prin marca de excelență), 
Programul Erasmus și Corpul european 
de solidaritate, investițiile finanțate de 
FEDR ar trebui să faciliteze accesul la o 
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educație de calitate, la cultură ș la sportul 
de masă, ajutând autoritățile să-și 
modernizeze infrastructurile, precum și 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, precum și la 
sustenabilitatea unor societăți coezive, 
asigurând spații culturale și publice 
deschise.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Raportul din 2018 referitor la 
metoda deschisă de coordonare (MDC) al 
grupului de lucru al experților din statele 
membre cu privire la politicile publice și 
potențialul industriilor culturale și 
creative (ICC) subliniază forța motrice a 
acestor sectoare în ceea ce privește 
stabilirea unei legături între cultură și 
creativitate, pe de o parte, și inovare, 
coeziune socială, dezvoltare regională și 
antreprenorială, pe de altă parte. 
Numărul mare de strategii regionale de 
specializare inteligentă, inclusiv cea 
privind cultura și creativitatea, oferă o 
oportunitate de consolidare a activității 
comune.

Amendamentul 6

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 

(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 
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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+.

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, acordând o atenție deosebită 
comunităților dezavantajate, 
marginalizate și segregate, investiții 
productive în IMM-uri, inclusiv cele din 
sectorul cultural și creativ, 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+.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Statele membre ar trebui să 
comunice în mod regulat Comisiei 
informații cu privire la progresele 
înregistrate, utilizând indicatorii comuni de 
realizare și de rezultat prevăzuți în anexa I. 
Indicatorii comuni de realizare și de 
rezultat ar putea fi completați, dacă este 
necesar, cu indicatori de realizare și de 
rezultat specifici programului. Informațiile 
furnizate de statele membre ar trebui să 
constituie baza pornind de la care Comisia 

(22) Statele membre ar trebui să 
comunice în mod regulat Comisiei 
informații cu privire la progresele 
înregistrate, utilizând indicatorii comuni de 
realizare și de rezultat prevăzuți în anexa I. 
Indicatorii comuni de realizare și de 
rezultat ar putea fi completați, dacă este 
necesar, cu indicatori de realizare și de 
rezultat specifici programului. Informațiile 
furnizate de statele membre ar trebui să 
constituie baza pornind de la care Comisia 
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ar trebui să raporteze cu privire la 
progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor specifice pe parcursul întregii 
perioade de programare, utilizând în acest 
scop un set de bază de indicatori prevăzuți 
în anexa II.

ar trebui să raporteze cu privire la 
progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor specifice pe parcursul întregii 
perioade de programare, utilizând în acest 
scop un set de bază de indicatori cantitativi 
și calitativi prevăzuți în anexa II.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional pentru o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016, este 
necesar să se evalueze fondurile pe baza 
informațiilor colectate prin intermediul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitându-se totodată suprareglementarea și 
poverile administrative, mai ales asupra 
statelor membre. După caz, aceste cerințe 
pot include indicatori cuantificabili, ca 
bază a evaluării efectelor fondurilor pe 
teren.

(23) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional pentru o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016, este 
necesar să se evalueze fondurile pe baza 
informațiilor colectate prin intermediul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitându-se totodată suprareglementarea și 
poverile administrative, mai ales asupra 
statelor membre. După caz, aceste cerințe 
pot include indicatori cantitativi și calitativi 
cuantificabili, ca bază a evaluării efectelor 
fondurilor pe teren.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În cadrul dezvoltării urbane 
durabile, se consideră necesară susținerea 
dezvoltării teritoriale integrate pentru a 
aborda într-un mod mai eficace provocările 
economice, sociale, climatice, demografice 
și de mediu care afectează zonele urbane, 
inclusiv zonele urbane funcționale, ținând 
cont în același timp de necesitatea 
promovării legăturilor dintre mediul urban 
și cel rural. Principiile de selecție a zonelor 
urbane în care se vor implementa acțiuni 
integrate de dezvoltare urbană durabilă și 
sumele indicative pentru acțiunile 

(25) În cadrul dezvoltării urbane 
durabile, se consideră necesară susținerea 
dezvoltării teritoriale integrate pentru a 
aborda într-un mod mai eficace provocările 
economice, sociale, climatice, culturale, 
demografice și de mediu care afectează 
zonele urbane, inclusiv zonele urbane 
funcționale, ținând cont în același timp de 
necesitatea promovării legăturilor dintre 
mediul urban și cel rural și a reducerii 
decalajului digital. Principiile de selecție a 
zonelor urbane în care se vor implementa 
acțiuni integrate de dezvoltare urbană 
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respective ar trebui prevăzute în 
programele din cadrul obiectivului 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică”, urmărindu-se o 
alocare minimă la nivel național de 6 % din 
resursele FEDR în acest scop. De 
asemenea, trebuie să se precizeze că acest 
procent ar trebui să fie respectat pe întreaga 
durată a perioadei de programare în cazul 
transferului între priorități în cadrul unui 
program sau între programe, inclusiv în 
cadrul evaluării intermediare.

durabilă și sumele indicative pentru 
acțiunile respective ar trebui prevăzute în 
programele din cadrul obiectivului 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică”, urmărindu-se o 
alocare minimă la nivel național de 6 % din 
resursele FEDR în acest scop. De 
asemenea, trebuie să se precizeze că acest 
procent ar trebui să fie respectat pe întreaga 
durată a perioadei de programare în cazul 
transferului între priorități în cadrul unui 
program sau între programe, inclusiv în 
cadrul evaluării intermediare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Cultura, educația, formarea, 
voluntariatul și sportul sunt factori 
esențiali pentru atingerea obiectivelor 
unei societăți mai coezive, mai incluzive și 
mai inovatoare.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, și anume consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
prin corectarea principalelor dezechilibre 
regionale din cadrul Uniunii, nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător de statele 
membre, ci, având în vedere amploarea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
ale diverselor regiuni, rămânerea în urmă a 
regiunilor defavorizate și mijloacele 
financiare limitate de care dispun statele 
membre și regiunile, poate fi realizat mai 
bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 

(29) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, și anume consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
prin corectarea principalelor dezechilibre 
regionale din cadrul Uniunii folosind 
abordări axate pe cetățeni care să 
urmărească susținerea dezvoltării plasate 
sub responsabilitatea comunității și 
stimularea cetățeniei active, nu poate fi 
realizat în mod satisfăcător de statele 
membre, ci, având în vedere amploarea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare
ale diverselor regiuni, rămânerea în urmă a 
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adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum se 
prevede la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, prezentul regulament nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
obiectivului menționat,

regiunilor defavorizate și mijloacele 
financiare limitate de care dispun statele 
membre și regiunile, poate fi realizat mai 
bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate 
adopta măsuri, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, astfel cum se 
prevede la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut la același 
articol, prezentul regulament nu depășește 
ceea ce este necesar pentru atingerea 
obiectivului menționat,

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Schimbările demografice 
reprezintă una dintre provocările 
principale cu care se confruntă Uniunea, 
având implicații economice, sociale și de 
mediu extinse. Acestea includ o populație 
în curs de îmbătrânire, o scădere a 
numărului de tineri, o rată scăzută a 
natalității, reducerea forței active de 
muncă și exodul creierelor. În acest sens, 
ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
regiunilor afectate de crize demografice 
severe;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) fructificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor și al guvernelor;

(ii) fructificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor, al guvernelor și al instituțiilor 
publice;
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) impulsionarea creșterii și 
competitivității IMM-urilor;

(iii) impulsionarea creativității, creșterii 
și competitivității IMM-urilor;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) dezvoltarea competențelor pentru 
specializare inteligentă, tranziție industrială 
și antreprenoriat;

(iv) dezvoltarea competențelor și a 
programelor de formare, inclusiv a 
învățării mixte, pentru specializare 
inteligentă, tranziție industrială și 
antreprenoriat;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sporirea eficienței piețelor forței de 
muncă și facilitarea accesului la locuri de 
muncă de calitate prin dezvoltarea inovării 
și a infrastructurii sociale;

(i) sporirea eficienței piețelor forței de 
muncă și facilitarea accesului la locuri de 
muncă de calitate, în special pentru tineri,
prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii 
sociale;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) îmbunătățirea accesului la servicii 
de calitate și favorabile incluziunii în 
educație, formare și învățarea pe tot 

(ii) îmbunătățirea accesului la servicii 
de calitate și favorabile incluziunii în 
educația formală, non-formală și 
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parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurii;

informală, la servicii de îngrijire a 
copiilor mici, la formare și învățarea pe tot 
parcursul vieții, cultură și sport prin 
dezvoltarea infrastructurii, precum și la 
programe de educație și formare de 
calitate, inclusiv cursuri online deschise 
în masă și a învățării mixte;

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) îmbunătățirea accesului și a 
participării la cultură, deoarece 
implicarea culturală și creativă 
împuternicește grupurile expuse riscului 
de excluziune, cum ar fi persoanele 
defavorizate din punct de vedere 
economic, persoanele în vârstă, 
persoanele cu handicap și grupurile 
etnice minoritare, să devină o parte activă 
a societății;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) îmbunătățirea integrării 
socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a migranților și a grupurilor 
dezavantajate prin măsuri integrate care să 
includă asigurarea de locuințe și servicii 
sociale;

(iii) îmbunătățirea integrării 
socioeconomice a comunităților 
marginalizate, a șomerilor, a tinerilor care 
nu sunt încadrați profesional și nu 
urmează niciun program educațional sau 
de formare (NEET) și a persoanelor slab 
calificate1a, a migranților și a grupurilor 
dezavantajate, prin măsuri integrate care să 
includă asigurarea de locuințe și servicii 
sociale, activități culturale și sportive, 
precum și educație, cultură, infrastructuri 
sportive și învățare pe tot parcursul vieții 
la nivel local;
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_________________

1a Raportul Parlamentului European 
referitor la Noua agendă pentru 
competențe în Europa (A8-0276/2017)

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea dezvoltării integrate în 
domeniul social, economic și al mediului, a
patrimoniului cultural și a securității în 
zonele urbane;

(i) promovarea dezvoltării integrate în 
domeniul social, economic, al mediului, 
cultural, al patrimoniului cultural, al 
sportului, și asigurarea infrastructurilor 
necesare, precum și a securității în zonele 
urbane; reamintind că toate proiectele 
legate de conservarea patrimoniului 
cultural, restaurare, reutilizare și 
comunicare ar trebui să ia în considerare 
recomandările privind intervențiile de 
calitate cu privire la siturile din 
patrimoniul cultural, emise în cursul 
Anului european al patrimoniului 
cultural 2018;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) îmbunătățirea accesului la cultură 
și stimularea industriilor culturale și 
creative pentru a contribui la regenerarea 
zonelor și comunităților rurale și a celor 
excentrice și pentru a crește atractivitatea 
orașelor și regiunilor;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea dezvoltării integrate în 
domeniul social, economic și al mediului la 
nivel local, a patrimoniului cultural și a 
securității, inclusiv în zonele rurale și de 
coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală 
plasată sub responsabilitatea comunității.

(ii) promovarea dezvoltării integrate în 
domeniul social, economic și al mediului la 
nivel local, a culturii, a patrimoniului 
cultural, a sportului și a securității, 
inclusiv în zonele rurale și de coastă și 
inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității; reamintind 
că toate proiectele legate de conservarea 
patrimoniului cultural, restaurare, 
reutilizare și comunicare ar trebui să ia în 
considerare recomandările privind 
intervențiile de calitate cu privire la 
siturile din patrimoniul cultural, emise în 
cursul Anului european al patrimoniului 
cultural 2018;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) consolidarea conservării, a 
promovării și a difuzării patrimoniului 
cultural, atât material, cât și imaterial, în 
zonele urbane, rurale și de coastă;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) programe de formare, inclusiv 
formare la locul de muncă, învățare mixtă 
și cursuri online deschise și în masă, 
învățare pe tot parcursul vieții și activități 
educaționale, inclusiv învățare non-
formală și informală;
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investițiile în infrastructura în materie de 
cultură și turism sunt considerate ca fiind 
de mică amploare și eligibile pentru 
sprijin în cazul în care cofinanțarea din 
partea FEDR nu depășește 
10 000 000 EUR; acest plafon se 
majorează până la 20 000 000 EUR în 
cazul infrastructurilor considerate drept 
patrimoniu cultural mondial, în sensul 
articolului 1 din Convenția UNESCO din 
1972 privind protecția patrimoniului 
mondial, cultural și natural

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexa I – Tabelul 1 – punctul 4 – coloana 2 – RCO 70 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

RCO 70a - Capacitatea infrastructurilor 
din domeniul culturii care beneficiază de 
sprijin

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexa I – Tabelul 1 – punctul 4 – coloana 2 – RCO 70 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

RCO 70b - Capacitatea infrastructurilor 
din domeniul sportului care beneficiază 
de sprijin
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexa I – Tabelul 1 – punctul 5 – coloana 2 – RCO 77 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

RCO 77a - Proiecte culturale

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexa I – Tabelul 1 – punctul 5 – coloana 2 – RCO 77 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

RCO 77b - Proiecte în domeniul sportului

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexa I – Tabelul 1 – punctul 5 – coloana 3 – RCR 77 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

RCR 77a - numărul infrastructurilor 
culturale care beneficiază de sprijin

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexa I – Tabelul 1 – punctul 5 – coloana 3 – RCR 77 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

RCR 77b - numărul infrastructurilor de 
turism care beneficiază de sprijin

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexa I – Tabelul 1 – punctul 5 – coloana 3 – RCR 77 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

RCR 77c - numărul siturilor naturale 
care beneficiază de sprijin

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexa I – Tabelul 1 – punctul 5 – coloana 3 – RCR 77 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

RCR 77d - creșterea numărului de vizite 
la infrastructurile culturale care 
beneficiază de sprijin

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexa I – Tabelul 1 – punctul 5 – coloana 3 – RCR 77 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

RCR 77e - creșterea numărului de vizite 
la infrastructurile de turism care 
beneficiază de sprijin

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Anexa I – Tabelul 1 – punctul 5 – coloana 3 – RCR 77 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

RCR 77f - creșterea numărului de vizite la 
siturilor naturale care beneficiază de 
sprijin

Amendamentul 36

Propunere de regulament
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Anexa I – Tabelul 1 – punctul 5 – coloana 3 – RCR 78 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

RCR 78a — Participanți și beneficiari ai 
proiectelor culturale

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexa I – Tabelul 1 – punctul 5 – coloana 3 – RCR 78 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

RCR 80a - Participanți și beneficiari ai 
proiectelor din domeniul sportului

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Anexa I – Tabelul 2 – coloana 3 – RCR 86 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

RCR 86a — Proiecte care contribuie la 
conservarea durabilă pe termen lung a 
siturilor din patrimoniul cultural și care 
urmează recomandările în materie de 
control al calității emise în cadrul Anul 
European al Patrimoniului Cultural 2018
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