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Amendamentul  1 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Articolul 174 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

prevede că, în vederea consolidării 

coeziunii economice, sociale și teritoriale, 

Uniunea trebuie să urmărească reducerea 

decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a 

diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a 

regiunilor sau insulelor defavorizate, 

precum și că trebuie acordată o atenție 

deosebită zonelor rurale, zonelor afectate 

de tranziția industrială și regiunilor afectate 

de handicapuri naturale și demografice 

grave și permanente. Articolul 175 din 

TFUE prevede că Uniunea trebuie să 

susțină realizarea acestor obiective în 

contextul acțiunilor pe care le întreprinde 

prin intermediul Fondului european de 

orientare și garantare agricolă, secțiunea 

„Orientare”, al Fondului social european, al 

Fondului european de dezvoltare regională, 

al Băncii Europene de Investiții și al altor 

instrumente. Articolul 322 din TFUE 

asigură temeiul juridic pentru adoptarea de 

norme financiare care definesc procedura 

care trebuie adoptată pentru stabilirea și 

execuția bugetului și pentru predarea și 

verificarea conturilor, precum și normele 

de organizare a controlului răspunderii 

actorilor financiari. 

(1) Articolul 174 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 

prevede că, în vederea consolidării 

coeziunii economice, sociale și teritoriale, 

Uniunea trebuie să urmărească reducerea 

decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a 

diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a 

regiunilor sau insulelor defavorizate, 

precum și că trebuie acordată o atenție 

deosebită zonelor rurale, zonelor afectate 

de tranziția industrială și regiunilor afectate 

de dezavantaje naturale și demografice 

grave și permanente. Articolul 175 din 

TFUE prevede că Uniunea trebuie să 

susțină realizarea acestor obiective în 

contextul acțiunilor pe care le întreprinde 

prin intermediul Fondului european de 

orientare și garantare agricolă, secțiunea 

„Orientare”, al Fondului social european, al 

Fondului european de dezvoltare regională, 

al Băncii Europene de Investiții și al altor 

instrumente. Articolul 322 din TFUE 

asigură temeiul juridic pentru adoptarea de 

norme financiare care definesc procedura 

care trebuie adoptată pentru stabilirea și 

execuția bugetului și pentru predarea și 

verificarea conturilor, precum și normele 

de organizare a controlului răspunderii 

actorilor financiari. 

Or. fr 

 

Amendamentul  2 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Regiunile ultraperiferice și 

regiunile nordice slab populate ar trebui să 

beneficieze de măsuri specifice și de o 

finanțare suplimentară în temeiul 

articolului 349 din TFUE și al articolului 2 

din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 

1994. 

(4) Regiunile ultraperiferice, deosebit 

de dezavantajate din cauza situației lor 

geografice și a frecvenței ridicate a 

dezastrelor naturale cu care se confruntă, 
și regiunile nordice slab populate ar trebui 

să beneficieze de măsuri specifice și de o 

finanțare suplimentară în temeiul 

articolului 349 din TFUE și al articolului 2 

din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 

1994. 

Or. fr 

 

Amendamentul  3 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În contextul implementării 

fondurilor ar trebui să fie respectate 

principiile orizontale prevăzute la articolul 

3 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(„TUE”) și la articolul 10 din TFUE, 

inclusiv principiile subsidiarității și 

proporționalității prevăzute la articolul 5 

din TUE, ținându-se seama de Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. Statele membre ar trebui să 

respecte, de asemenea, obligațiile 

Convenției Organizației Națiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu handicap 

și să asigure accesibilitatea în conformitate 

cu articolul 9 din această Convenție și în 

conformitate cu legislația Uniunii de 

armonizare a cerințelor de accesibilitate 

aplicabile produselor și serviciilor. Statele 

membre și Comisia ar trebui să urmărească 

eliminarea inegalităților, promovarea 

egalității între bărbați și femei și integrarea 

perspectivei de gen, precum și combaterea 

discriminării pe criterii de sex, origine 

(5) În contextul implementării 

fondurilor ar trebui să fie respectate 

principiile orizontale prevăzute la articolul 

3 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(„TUE”) și la articolul 10 din TFUE, 

inclusiv principiile subsidiarității și 

proporționalității prevăzute la articolul 5 

din TUE, ținându-se seama de Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. Statelor membre li se solicită să 

respecte, de asemenea, obligațiile 

Convenției Organizației Națiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu handicap 

și să asigure accesibilitatea în conformitate 

cu articolul 9 din această Convenție și în 

conformitate cu legislația Uniunii de 

armonizare a cerințelor de accesibilitate 

aplicabile produselor și serviciilor. Statele 

membre și Comisia ar trebui să urmărească 

eliminarea inegalităților, promovarea 

egalității între bărbați și femei și integrarea 

perspectivei de gen, precum și combaterea 

discriminării pe criterii de sex, origine 
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rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală. 

Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni 

care contribuie la orice formă de segregare. 

Obiectivele fondurilor ar trebui să fie 

urmărite în cadrul dezvoltării durabile 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, ținându-se cont de principiul 

„poluatorul plătește”. Pentru a proteja 

integritatea pieței interne, operațiunile în 

beneficiul întreprinderilor trebuie să 

respecte normele Uniunii privind ajutoarele 

de stat, astfel cum se prevede la articolele 

107 și 108 din TFUE. 

rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală. 

Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni 

care contribuie la orice formă de segregare, 

indiferent dacă segregarea se bazează pe 

diferențe dovedite sau presupuse. 

Obiectivele fondurilor ar trebui să fie 

urmărite în cadrul dezvoltării durabile 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, ținându-se cont de principiul 

„poluatorul plătește”. Pentru a proteja 

integritatea pieței interne, operațiunile în 

beneficiul întreprinderilor trebuie să 

respecte normele Uniunii privind ajutoarele 

de stat, astfel cum se prevede la articolele 

107 și 108 din TFUE. 

Or. fr 

 

Amendamentul  4 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În contextul implementării 

fondurilor ar trebui să fie respectate 

principiile orizontale prevăzute la 

articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană („TUE”) și la articolul 10 din 

TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și 

proporționalității prevăzute la articolul 5 

din TUE, ținându-se seama de Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. Statele membre ar trebui să 

respecte, de asemenea, obligațiile 

Convenției Organizației Națiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu handicap 

și să asigure accesibilitatea în conformitate 

cu articolul 9 din această Convenție și în 

conformitate cu legislația Uniunii de 

armonizare a cerințelor de accesibilitate 

(5) În contextul implementării 

fondurilor ar trebui să fie respectate 

principiile orizontale prevăzute la 

articolele 2 și 3 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană („TUE”) și la 

articolele 7-11 din TFUE, inclusiv 

principiile subsidiarității și 

proporționalității prevăzute la articolul 5 

din TUE, ținându-se seama de Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. Statele membre ar trebui să 

respecte, de asemenea, obligațiile 

Convenției Organizației Națiunilor Unite 

privind drepturile persoanelor cu handicap 

și să asigure accesibilitatea în conformitate 

cu articolul 9 din această Convenție și în 

conformitate cu legislația Uniunii de 
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aplicabile produselor și serviciilor. Statele 

membre și Comisia ar trebui să urmărească 

eliminarea inegalităților, promovarea 

egalității între bărbați și femei și integrarea 

perspectivei de gen, precum și combaterea 

discriminării pe criterii de sex, origine 

rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală. 

Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni 

care contribuie la orice formă de segregare. 

Obiectivele fondurilor ar trebui să fie 

urmărite în cadrul dezvoltării durabile 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, ținându-se cont de principiul 

„poluatorul plătește”. Pentru a proteja 

integritatea pieței interne, operațiunile în 

beneficiul întreprinderilor trebuie să 

respecte normele Uniunii privind ajutoarele 

de stat, astfel cum se prevede la articolele 

107 și 108 din TFUE. 

armonizare a cerințelor de accesibilitate 

aplicabile produselor și serviciilor. Statele 

membre și Comisia ar trebui să urmărească 

eliminarea inegalităților, promovarea 

egalității între bărbați și femei și integrarea 

perspectivei de gen, precum și combaterea 

discriminării pe criterii de sex, origine 

rasială sau etnică, religie sau convingeri, 

handicap, vârstă sau orientare sexuală. 

Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni 

care contribuie la orice formă de segregare. 

Obiectivele fondurilor ar trebui să fie 

urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 

promovării de către Uniune a obiectivului 

de conservare, protecție și îmbunătățire a 

calității mediului, precum și de combatere 

a schimbărilor climatice, în conformitate 

cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul 

(1) din TFUE, ținându-se cont de principiul 

„poluatorul plătește”. Pentru a proteja 

integritatea pieței interne, operațiunile în 

beneficiul întreprinderilor trebuie să 

respecte normele Uniunii privind ajutoarele 

de stat, astfel cum se prevede la articolele 

107 și 108 din TFUE. 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Atunci când se stabilește un termen 

în care Comisia trebuie să întreprindă orice 

fel de acțiuni împotriva statelor membre, 

Comisia ar trebui să țină seama de toate 

informațiile și documentele necesare în 

timp util și în mod eficient. În cazul în care 

contribuțiile din partea statelor membre 

sunt incomplete sau neconforme cu 

cerințele prezentului regulament și ale 

regulamentelor specifice ale fondurilor și, 

prin urmare, nu permit Comisiei să 

(7) Atunci când se stabilește un termen 

în care Comisia trebuie să întreprindă orice 

fel de acțiuni împotriva statelor membre, 

Comisia ar trebui să țină seama de toate 

informațiile și documentele necesare în 

timp util și în mod eficient. În cazul în care 

contribuțiile din partea statelor membre 

sunt incomplete sau neconforme cu 

cerințele prezentului regulament și ale 

regulamentelor specifice ale fondurilor și, 

prin urmare, nu permit Comisiei să 
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întreprindă acțiuni pe deplin documentate, 

termenul respectiv ar trebui să fie 

suspendat până în momentul în care statele 

membre respectă cerințele reglementare. 

întreprindă acțiuni pe deplin documentate, 

termenul respectiv ar trebui să fie 

suspendat până în momentul în care statele 

membre sunt în măsură să respecte 

cerințele reglementare. 

Or. fr 

 

Amendamentul  6 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Pentru a contribui la prioritățile 

Uniunii, fondurile ar trebui să-și 

direcționeze sprijinul către un număr 

limitat de obiective de politică, în 

conformitate cu misiunile lor specifice care 

rezultă din obiectivele lor definite în tratat. 

Obiectivele de politică pentru FAMI, FSI și 

IMFV ar trebui să fie stabilite în 

regulamentele specifice ale fondurilor 

respective. 

(8) Pentru a contribui la prioritățile 

Uniunii și pentru a permite acțiuni 

echitabile și eficiente, fondurile ar trebui 

să-și direcționeze sprijinul către un număr 

limitat de obiective de politică, în 

conformitate cu misiunile lor specifice care 

rezultă din obiectivele lor definite în tratat. 

Obiectivele de politică pentru FAMI, FSI și 

IMFV ar trebui să fie stabilite în 

regulamentele specifice ale fondurilor 

respective. 

Or. fr 

 

Amendamentul  7 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) 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 

(9) Pentru a reflecta importanța 

combaterii schimbărilor climatice și pentru 

a contribui la finanțarea acțiunilor care 

trebuie întreprinse la nivel local, național 

și la nivelul UE în vederea îndeplinirii 
angajamentelor Uniunii de a pune în 

aplicare Acordul de la Paris și a 
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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. 

angajamentului 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 cel puțin 

30 % din cheltuielile bugetului UE pentru 

sprijinirea îndeplinirii obiectivelor 

climatice. 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) 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. 

(9) Pentru a reflecta importanța 

combaterii schimbărilor climatice în 

conformitate cu obiectivele climatice și 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 30 % din 

cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea 

îndeplinirii obiectivelor climatice. 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) În urma recomandărilor Curții de 

Conturi Europene, integrarea aspectelor 

legate de climă și mecanismele de 

„imunizare la schimbările climatice” ar 

trebui să facă diferența între atenuare și 

adaptare și ar trebui să se materializeze ex 

ante prin toate procesele de programare și 

planificare în loc să fie înregistrate doar 

ex post. 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) La nivelul Uniunii, semestrul 

european de coordonare a politicilor 

economice oferă un cadru pentru 

identificarea priorităților naționale în 

materie de reforme și monitorizarea 

implementării acestora. Statele membre își 

dezvoltă propriile strategii naționale 

multianuale în materie de investiții, în 

sprijinul acestor priorități de reformă. 

Aceste strategii ar trebui să fie prezentate 

împreună cu programele naționale de 

reformă anuale, ca modalitate de stabilire și 

coordonare a proiectelor de investiții 

prioritare care urmează să fie sprijinite prin 

finanțare la nivel național și din partea 

Uniunii. Ele ar trebui, de asemenea, să 

servească la utilizarea în mod coerent a 

finanțării din partea Uniunii și la 

maximizarea valorii adăugate a sprijinului 

financiar care urmează să fie primit în 

special din partea fondurilor, a Funcției 

europene de stabilizare a investițiilor și a 

InvestEU. 

(12) La nivelul Uniunii, semestrul 

european de coordonare a politicilor 

economice oferă un cadru pentru 

identificarea priorităților naționale în 

materie de reforme și monitorizarea 

implementării acestora. Statele membre își 

dezvoltă propriile strategii naționale 

multianuale în materie de investiții, în 

sprijinul acestor priorități de reformă. 

Aceste strategii ar trebui să fie prezentate 

împreună cu programele naționale de 

reformă anuale, ca modalitate de stabilire și 

coordonare a proiectelor de investiții 

prioritare care urmează să fie sprijinite prin 

finanțare la nivel național și din partea 

Uniunii, și de evitare a oricărei 

contradicții cu prioritățile Uniunii, 

inclusiv cu angajamentele Uniunii de a 

pune în aplicare Acordul de la Paris. Ele 

ar trebui, de asemenea, să servească la 

utilizarea în mod coerent a finanțării din 

partea Uniunii și la maximizarea valorii 

adăugate a sprijinului financiar care 

urmează să fie primit în special din partea 
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fondurilor, a Funcției europene de 

stabilizare a investițiilor și a InvestEU. 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) La nivelul Uniunii, semestrul 

european de coordonare a politicilor 

economice oferă un cadru pentru 

identificarea priorităților naționale în 

materie de reforme și monitorizarea 

implementării acestora. Statele membre își 

dezvoltă propriile strategii naționale 

multianuale în materie de investiții, în 

sprijinul acestor priorități de reformă. 

Aceste strategii ar trebui să fie prezentate 

împreună cu programele naționale de 

reformă anuale, ca modalitate de stabilire și 

coordonare a proiectelor de investiții 

prioritare care urmează să fie sprijinite prin 

finanțare la nivel național și din partea 

Uniunii. Ele ar trebui, de asemenea, să 

servească la utilizarea în mod coerent a 

finanțării din partea Uniunii și la 

maximizarea valorii adăugate a sprijinului 

financiar care urmează să fie primit în 

special din partea fondurilor, a Funcției 

europene de stabilizare a investițiilor și a 

InvestEU. 

(12) La nivelul Uniunii, semestrul 

european de coordonare a politicilor 

economice oferă un cadru pentru 

identificarea priorităților naționale în 

materie de reforme și monitorizarea 

implementării acestora. Statele membre își 

dezvoltă propriile strategii naționale 

multianuale în materie de investiții, în 

sprijinul acestor priorități de reformă. 

Aceste strategii ar trebui să fie prezentate 

împreună cu programele naționale de 

reformă anuale, ca modalitate de stabilire și 

coordonare a proiectelor de investiții 

prioritare care urmează să fie sprijinite prin 

finanțare la nivel național și din partea 

Uniunii. Ele ar trebui, de asemenea, să 

servească la utilizarea în mod coerent a 

finanțării din partea Uniunii, în vederea 

eliminării subvențiilor dăunătoare 

mediului, și la maximizarea valorii 

adăugate a sprijinului financiar care 

urmează să fie primit în special din partea 

fondurilor, a Funcției europene de 

stabilizare a investițiilor și a InvestEU. 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Davor Škrlec 

 



 

AM\1162477RO.docx 11/43 PE627.600v01-00 

 RO 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În ceea ce privește atât propriile 

programe, cât și nevoile financiare 

alocate investițiilor cu emisii reduse de 

carbon, statele membre ar trebui să aibă în 

vedere conținutul proiectelor lor de 

planuri energetice și climatice naționale 

care urmează să fie elaborate în temeiul 

Regulamentului privind guvernanța uniunii 

energetice14, precum și rezultatul 

procesului care conduce la formularea de 

recomandări ale Uniunii referitoare la 

aceste planuri. 

(14) Statele membre ar trebui să 

demonstreze modul în care conținutul 

planurilor lor energetice și climatice 

naționale integrate care urmează să fie 

elaborate în temeiul Regulamentului 

privind guvernanța uniunii energetice14, 

precum și rezultatul procesului care 

conduce la formularea de recomandări ale 

Uniunii referitoare la aceste planuri sunt 

luate în considerare în propriile 

programe, în special în ceea ce privește 

nevoile financiare alocate investițiilor cu 

emisii reduse de carbon necesare pentru 

atingerea obiectivelor Acordului de la 

Paris. În cursul perioadei de programare 

2021-2027, statele membre ar trebui să 

prezinte periodic comitetului de 

monitorizare și Comisiei progresele 

înregistrate în implementarea 

programelor referitoare la planurile lor 

energetice și climatice naționale. Cu 

ocazia unei evaluări intermediare, statele 

membre ar trebui, printre altele, să ia în 

considerare nevoia unor modificări ale 

programelor pentru a aborda posibilele 

lacune de punere în practică și a crește 

contribuția fondurilor în vederea punerii 

în aplicare a politicilor și a măsurilor 

prevăzute de planurile energetice și 

climatice naționale. 

__________________ __________________ 

14 [Regulamentul privind guvernanța 

uniunii energetice, de modificare a 

Directivei 94/22/CE, a Directivei 

98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a 

Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a 

Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a 

Directivei 2009/73/CE, a Directivei 

2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 

2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a 

Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 

2015/652 a Consiliului și de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 525/2013, 

14 [Regulamentul privind guvernanța 

uniunii energetice, de modificare a 

Directivei 94/22/CE, a Directivei 

98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a 

Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a 

Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a 

Directivei 2009/73/CE, a Directivei 

2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 

2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a 

Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 

2015/652 a Consiliului și de abrogare a 

Regulamentului (UE) nr. 525/2013, 
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COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 

(COD)]. 

COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 

(COD)]. 

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Acordul de parteneriat, pregătit de 

fiecare stat membru, ar trebui să fie un 

document strategic care să orienteze 

negocierile dintre Comisie și statul 

membru în cauză referitoare la concepția 

programelor. Pentru a reduce sarcina 

administrativă, nu ar trebui să fie necesar 

să se modifice acordurile de parteneriat în 

cursul perioadei de programare. Pentru a 

facilita programarea și a evita suprapunerea 

conținuturilor documentelor de 

programare, acordurile de parteneriat pot fi 

incluse ca parte a unui program. 

(15) Acordul de parteneriat, pregătit de 

fiecare stat membru, ar trebui să fie un 

document strategic care să orienteze 

negocierile dintre Comisie și statul 

membru în cauză referitoare la concepția 

programelor. Pentru a reduce sarcina 

administrativă deja excesivă, nu ar trebui 

să fie necesar să se modifice acordurile de 

parteneriat în cursul perioadei de 

programare. Pentru a facilita programarea 

și a evita suprapunerea conținuturilor 

documentelor de programare, acordurile de 

parteneriat pot fi incluse ca parte a unui 

program. 

Or. fr 

 

Amendamentul  14 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Statul membru ar trebui să 

efectueze o evaluare intermediară a fiecărui 

program sprijinit de FEDR, FSE+ și 

Fondul de coeziune. Această evaluare ar 

trebui să asigure o veritabilă ajustare a 

programelor pe baza performanțelor 

acestora, oferind totodată oportunitatea de 

(19) Pentru a asigura eficacitatea 

măsurilor puse în aplicare, statul membru 

ar trebui să efectueze o evaluare 

intermediară a fiecărui program sprijinit de 

FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune. 

Această evaluare ar trebui să asigure o 

veritabilă ajustare a programelor pe baza 
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a se ține seama de noile provocări și de 

recomandările relevante specifice fiecărei 

țări, emise în 2024. În 2024, împreună cu 

ajustarea tehnică pentru exercițiul 2025, 

Comisia ar trebui să evalueze în paralel 

toate alocările totale ale statelor membre 

din cadrul obiectivului „Investiții pentru 

ocuparea forței de muncă și creștere 

economică” al politicii de coeziune pentru 

anii 2025, 2026 și 2027, aplicând metoda 

de alocare stabilită în actul de bază 

relevant. Această evaluare, împreună cu 

rezultatul evaluării intermediare, ar trebui 

să conducă la modificări ale programelor în 

ceea ce privește alocările financiare pentru 

anii 2025, 2026 și 2027. 

performanțelor acestora, oferind totodată 

oportunitatea de a se ține seama de noile 

provocări și de recomandările relevante 

specifice fiecărei țări, emise în 2024. În 

2024, împreună cu ajustarea tehnică pentru 

exercițiul 2025, Comisia ar trebui să 

evalueze în paralel toate alocările totale ale 

statelor membre din cadrul obiectivului 

„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 

și creștere economică” al politicii de 

coeziune pentru anii 2025, 2026 și 2027, 

aplicând metoda de alocare stabilită în 

actul de bază relevant. Această evaluare, 

împreună cu rezultatul evaluării 

intermediare, ar trebui să conducă la 

modificări ale programelor în ceea ce 

privește alocările financiare pentru anii 

2025, 2026 și 2027. 

Or. fr 

 

Amendamentul  15 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 19 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Statul membru ar trebui să 

efectueze o evaluare intermediară a fiecărui 

program sprijinit de FEDR, FSE+ și 

Fondul de coeziune. Această evaluare ar 

trebui să asigure o veritabilă ajustare a 

programelor pe baza performanțelor 

acestora, oferind totodată oportunitatea de 

a se ține seama de noile provocări și de 

recomandările relevante specifice fiecărei 

țări, emise în 2024. În 2024, împreună cu 

ajustarea tehnică pentru exercițiul 2025, 

Comisia ar trebui să evalueze în paralel 

toate alocările totale ale statelor membre 

din cadrul obiectivului „Investiții pentru 

ocuparea forței de muncă și creștere 

economică” al politicii de coeziune pentru 

anii 2025, 2026 și 2027, aplicând metoda 

de alocare stabilită în actul de bază 

(19) Statul membru ar trebui să 

efectueze o evaluare intermediară a fiecărui 

program sprijinit de FEDR, FSE+ și 

Fondul de coeziune. Această evaluare ar 

trebui să asigure o veritabilă ajustare a 

programelor pe baza performanțelor 

acestora, oferind totodată oportunitatea de 

a se ține seama de noile provocări și de 

recomandările relevante specifice fiecărei 

țări, emise în 2024, inclusiv de raportul 

privind starea uniunii energetice din 

2024. În 2024, împreună cu ajustarea 

tehnică pentru exercițiul 2025, Comisia ar 

trebui să evalueze în paralel toate alocările 

totale ale statelor membre din cadrul 

obiectivului „Investiții pentru ocuparea 

forței de muncă și creștere economică” al 

politicii de coeziune pentru anii 2025, 2026 
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relevant. Această evaluare, împreună cu 

rezultatul evaluării intermediare, ar trebui 

să conducă la modificări ale programelor în 

ceea ce privește alocările financiare pentru 

anii 2025, 2026 și 2027. 

și 2027, aplicând metoda de alocare 

stabilită în actul de bază relevant. Această 

evaluare, împreună cu rezultatul evaluării 

intermediare, ar trebui să conducă la 

modificări ale programelor în ceea ce 

privește alocările financiare pentru anii 

2025, 2026 și 2027. 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Mecanismele care asigură o 

legătură între politicile de finanțare ale 

Uniunii și guvernanța economică a 

Uniunii ar trebui să fie perfecționate în 

continuare, astfel încât să-i permită 

Comisiei să prezinte Consiliului o 

propunere de suspendare parțială sau 

integrală a angajamentelor pentru unul 

sau mai multe programe ale unui stat 

membru, în cazul în care statul membru 

în cauză nu întreprinde acțiuni eficace în 

contextul procesului de guvernanță 

economică. Pentru a asigura o 

implementare uniformă și având în vedere 

importanța efectelor financiare ale 

măsurilor care sunt impuse, Consiliului 

ar trebui să-i fie conferite competențe de 

executare, iar acesta ar trebui să 

acționeze pe baza unei propuneri a 

Comisiei. Pentru a facilita adoptarea 

deciziilor necesare pentru asigurarea de 

acțiuni eficace în contextul procesului de 

guvernanță economică, ar trebui utilizat 

votul cu majoritate calificată inversă. 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  17 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 20 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Mecanismele care asigură o 

legătură între politicile de finanțare ale 

Uniunii și guvernanța economică a Uniunii 

ar trebui să fie perfecționate în continuare, 

astfel încât să-i permită Comisiei să 

prezinte Consiliului o propunere de 

suspendare parțială sau integrală a 

angajamentelor pentru unul sau mai multe 

programe ale unui stat membru, în cazul în 

care statul membru în cauză nu întreprinde 

acțiuni eficace în contextul procesului de 

guvernanță economică. Pentru a asigura o 

implementare uniformă și având în vedere 

importanța efectelor financiare ale 

măsurilor care sunt impuse, Consiliului ar 

trebui să-i fie conferite competențe de 

executare, iar acesta ar trebui să acționeze 

pe baza unei propuneri a Comisiei. Pentru 

a facilita adoptarea deciziilor necesare 

pentru asigurarea de acțiuni eficace în 

contextul procesului de guvernanță 

economică, ar trebui utilizat votul cu 

majoritate calificată inversă. 

(20) Mecanismele care asigură o 

legătură între politicile de finanțare ale 

Uniunii și guvernanța economică a Uniunii 

ar trebui să fie perfecționate în continuare, 

astfel încât să-i permită Comisiei să 

prezinte Consiliului o propunere pentru a 

se lua în considerare suspendarea parțială 

sau integrală a angajamentelor pentru unul 

sau mai multe programe ale unui stat 

membru, în cazul în care statul membru în 

cauză nu întreprinde acțiuni eficace în 

contextul procesului de guvernanță 

economică. Pentru a asigura o 

implementare uniformă și având în vedere 

importanța efectelor financiare ale 

măsurilor care sunt impuse, Consiliului ar 

trebui să-i fie conferite competențe de 

executare, iar acesta ar trebui să acționeze 

pe baza unei propuneri a Comisiei. Pentru 

a facilita adoptarea deciziilor necesare 

pentru asigurarea de acțiuni eficace în 

contextul procesului de guvernanță 

economică, ar trebui utilizat votul cu 

majoritate calificată inversă. 

Or. fr 

 

Amendamentul  18 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Este necesar să se stabilească 

cerințe comune în ceea ce privește 

conținutul programelor, ținându-se seama 

de natura specifică a fiecărui fond. Aceste 

(21) Din motive evidente de eficiență și 

de echitate, este necesar să se stabilească 

cerințe comune în ceea ce privește 

conținutul programelor, ținându-se seama 
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cerințe comune pot fi completate de norme 

specifice fiecărui fond. Regulamentul (UE) 

[XXX] al Parlamentului European și al 

Consiliului15 („Regulamentul CTE”) ar 

trebui să stabilească dispoziții specifice 

privind conținutul programelor din cadrul 

obiectivului de cooperare teritorială 

europeană (Interreg). 

de natura specifică a fiecărui fond. Aceste 

cerințe comune pot fi completate de norme 

specifice fiecărui fond. Regulamentul (UE) 

[XXX] al Parlamentului European și al 

Consiliului15 („Regulamentul CTE”) ar 

trebui să stabilească dispoziții specifice 

privind conținutul programelor din cadrul 

obiectivului de cooperare teritorială 

europeană (Interreg). 

__________________ __________________ 

15 Regulamentul (UE) [...] privind 

dispoziții specifice pentru obiectivul de 

cooperare teritorială europeană (Interreg) 

sprijinit de Fondul european de dezvoltare 

regională și de instrumentele de finanțare 

externă (JO L […], […], p. […]). 

15 Regulamentul (UE) [...] privind 

dispoziții specifice pentru obiectivul de 

cooperare teritorială europeană (Interreg) 

sprijinit de Fondul european de dezvoltare 

regională și de instrumentele de finanțare 

externă (JO L […], […], p. […]). 

Or. fr 

 

Amendamentul  19 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Pentru a se consolida abordarea 

integrată a dezvoltării teritoriale, 

investițiile sub formă de instrumente 

teritoriale – cum ar fi investițiile teritoriale 

integrate („ITI”), dezvoltarea locală plasată 

sub responsabilitatea comunității 

(„DLRC”) sau orice alt instrument teritorial 

din cadrul obiectivului de politică „O 

Europă mai apropiată de cetățeni” care 

sprijină inițiative concepute de statul 

membru pentru investiții programate 

pentru FEDR – ar trebui să se bazeze pe 

strategiile de dezvoltare locală și 

teritorială. În sensul ITI și al instrumentelor 

teritoriale concepute de statele membre, ar 

trebui să se stabilească cerințe minime 

privind conținutul strategiilor teritoriale. 

Aceste strategii teritoriale ar trebui să fie 

elaborate și aprobate sub responsabilitatea 

(23) Pentru a se consolida abordarea 

integrată a dezvoltării teritoriale, 

investițiile sub formă de instrumente 

teritoriale – cum ar fi investițiile teritoriale 

integrate („ITI”), dezvoltarea locală plasată 

sub responsabilitatea comunității 

(„DLRC”) sau orice alt instrument teritorial 

din cadrul obiectivului de politică „O 

Europă mai apropiată de cetățeni” care 

sprijină inițiative concepute de statul 

membru pentru investiții programate 

pentru FEDR – ar trebui să se bazeze pe 

strategiile de dezvoltare locală și 

teritorială. În sensul ITI și al instrumentelor 

teritoriale concepute de statele membre, ar 

trebui să se stabilească cerințe minime 

privind conținutul strategiilor teritoriale. 

Aceste strategii teritoriale ar trebui să fie 

elaborate și aprobate sub responsabilitatea 
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autorităților sau organismelor competente. 

Pentru a asigura implicarea autorităților sau 

a organismelor competente în 

implementarea strategiilor teritoriale, 

autoritățile sau organismele respective ar 

trebui să fie responsabile cu selecționarea 

operațiunilor ce urmează a fi sprijinite sau 

ar trebui să fie implicate în respectivul 

proces de selecție. 

autorităților sau organismelor competente. 

Pentru a asigura implicarea autorităților sau 

a organismelor competente în 

implementarea strategiilor teritoriale, 

autoritățile sau organismele respective ar 

trebui să fie responsabile, printre altele, cu 

selecționarea operațiunilor ce urmează a fi 

sprijinite. 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 24 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(24) Pentru o mai bună mobilizare a 

potențialului la nivel local, este necesar să 

se consolideze și să se faciliteze DLRC. 

Aceasta ar trebui să țină seama de nevoile 

și de potențialul local, precum și de 

caracteristicile socioculturale relevante, și 

ar trebui să prevadă schimbări structurale, 

să consolideze capacitățile comunităților și 

să stimuleze inovarea. Ar trebui să fie 

întărită cooperarea strânsă și utilizarea 

integrată a fondurilor pentru 

implementarea strategiilor de dezvoltare 

locală. Ca principiu esențial, grupurile de 

acțiune locală care reprezintă interesele 

comunității ar trebui să fie responsabile cu 

conceperea și implementarea strategiilor 

DLRC. Pentru ca strategiile DLRC să 

poată beneficia mai ușor de un sprijin 

coordonat din partea mai multor fonduri și 

pentru a facilita implementarea acestor 

strategii, ar trebui să fie facilitată 

abordarea bazată pe utilizarea unui fond 

principal. 

(24) Pentru o mai bună mobilizare a 

potențialului la nivel local, este necesar să 

se consolideze și să se faciliteze DLRC. 

Aceasta ar trebui să țină seama de nevoile 

și de potențialul local, precum și de 

caracteristicile socioculturale relevante, și 

ar trebui să prevadă schimbări structurale, 

să consolideze capacitățile comunităților și 

să stimuleze inovarea. Ar trebui să fie 

întărită cooperarea strânsă și utilizarea 

integrată a fondurilor pentru 

implementarea strategiilor de dezvoltare 

locală. Ca principiu esențial, grupurile de 

acțiune locală care reprezintă interesele 

comunității ar trebui să fie responsabile cu 

conceperea și implementarea strategiilor 

DLRC. Pentru ca strategiile DLRC să 

poată beneficia mai ușor de un sprijin 

coordonat din partea mai multor fonduri și 

pentru a facilita implementarea acestor 

strategii, ar putea fi luată în considerare 

abordarea bazată pe utilizarea unui fond 

principal. 

Or. fr 
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Amendamentul  21 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 25 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(25) Pentru a reduce sarcina 

administrativă, ar trebui să se 

implementeze asistența tehnică la inițiativa 

statelor membre, prin utilizarea unor sume 

forfetare bazate pe progresele înregistrate 

în implementarea programelor. Asistența 

tehnică respectivă poate fi completată cu 

măsuri specifice de consolidare a 

capacităților administrative, utilizându-se 

metode de rambursare nelegate de costuri. 

Acțiunile și rezultatele preconizate, precum 

și plățile corespunzătoare ale Uniunii, pot 

fi convenite într-o foaie de parcurs și pot 

conduce la plăți pentru rezultate pe teren. 

(25) Pentru a reduce sarcina 

administrativă deja excesivă, ar trebui să se 

implementeze asistența tehnică la inițiativa 

statelor membre, prin utilizarea unor sume 

forfetare bazate pe progresele înregistrate 

în implementarea programelor. Asistența 

tehnică respectivă poate fi completată cu 

măsuri specifice de consolidare a 

capacităților administrative, utilizându-se 

metode de rambursare nelegate de costuri. 

Acțiunile și rezultatele preconizate, precum 

și plățile corespunzătoare ale Uniunii, pot 

fi convenite într-o foaie de parcurs și pot 

conduce la plăți pentru rezultate pe teren. 

Or. fr 

 

Amendamentul  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) Pentru a optimiza adoptarea 

investițiilor de mediu cofinanțate, ar trebui 

să se asigure sinergii cu programul LIFE 

pentru mediu și politici climatice, în 

particular prin proiectele strategice 

integrate și proiectele strategice privind 

natura ale programului LIFE. 

(36) Pentru a optimiza adoptarea 

investițiilor de mediu cofinanțate, ar trebui 

să se asigure sinergii cu programul LIFE 

pentru mediu și politici climatice, în 

particular prin proiectele strategice 

integrate și proiectele strategice privind 

natura ale programului LIFE. Uniunea ar 

trebui să se asigure că sprijinul din partea 

programului LIFE este coerent cu 

politicile și prioritățile Uniunii și 

complementar cu alte instrumente 

financiare ale Uniunii și, totodată, se 

asigură că sunt puse în aplicare măsuri de 
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simplificare. 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Nicola Caputo 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) Pentru a optimiza adoptarea 

investițiilor de mediu cofinanțate, ar trebui 

să se asigure sinergii cu programul LIFE 

pentru mediu și politici climatice, în 

particular prin proiectele strategice 

integrate și proiectele strategice privind 

natura ale programului LIFE. 

(36) Pentru a optimiza adoptarea 

investițiilor de mediu cofinanțate, ar trebui 

să se asigure sinergii cu programul LIFE 

pentru mediu și politici climatice, în 

particular prin proiectele strategice 

integrate și proiectele strategice privind 

natura ale programului LIFE, precum și 

complementaritatea cu alte fonduri și 

instrumente ale Uniunii Europene; 

Or. it 

Amendamentul  24 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(36) Pentru a optimiza adoptarea 

investițiilor de mediu cofinanțate, ar trebui 

să se asigure sinergii cu programul LIFE 

pentru mediu și politici climatice, în 

particular prin proiectele strategice 

integrate și proiectele strategice privind 

natura ale programului LIFE. 

(36) Pentru a optimiza adoptarea 

investițiilor de mediu cofinanțate și, în 

special, pentru a putea atinge obiectivele 

climatice, ar trebui să se asigure sinergii cu 

programul LIFE pentru mediu și politici 

climatice, în particular prin proiectele 

strategice integrate și proiectele strategice 

privind natura ale programului LIFE. 

Or. fr 

 

Amendamentul  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 
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Frédérique Ries 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 36 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (36a) Succesul proiectelor strategice 

integrate depinde de cooperarea strânsă 

între autoritățile naționale, regionale și 

locale și actorii nestatali în cauză. Prin 

urmare, ar trebui aplicate principiile 

transparenței și publicării deciziilor 

privind elaborarea, implementarea, 

evaluarea și monitorizarea proiectelor. 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 41 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(41) Instrumentele financiare nu ar 

trebui să fie utilizate pentru a sprijini 

activități de refinanțare, cum ar fi 

înlocuirea unor acorduri de împrumut 

existente sau a altor forme de finanțare 

destinate unor investiții care au fost deja 

finalizate fizic sau integral implementate la 

data deciziei de investiție, ci, mai degrabă, 

pentru a sprijini orice tip de noi investiții în 

conformitate cu obiectivele politice de 

bază. 

(41) Instrumentele financiare nu ar 

trebui să fie utilizate, în niciun caz, pentru 

a sprijini activități de refinanțare, cum ar fi 

înlocuirea unor acorduri de împrumut 

existente sau a altor forme de finanțare 

destinate unor investiții care au fost deja 

finalizate fizic sau integral implementate la 

data deciziei de investiție, ci, mai degrabă, 

pentru a sprijini orice tip de noi investiții în 

conformitate cu obiectivele politice de 

bază. 

Or. fr 

 

Amendamentul  27 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 44 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(44) În deplină conformitate cu normele 

aplicabile ajutorului de stat și achizițiilor 

publice clarificate deja în cursul perioadei 

de programare 2014-2020, autoritățile de 

management ar trebui să aibă posibilitatea 

de a decide cu privire la cele mai adecvate 

opțiuni de implementare a instrumentelor 

financiare, pentru a aborda nevoile 

specifice ale regiunilor-țintă. 

(44) În deplină conformitate cu normele 

aplicabile ajutorului de stat și achizițiilor 

publice clarificate deja în cursul perioadei 

de programare 2014-2020, autoritățile de 

management ar trebui să aibă posibilitatea 

de a decide cu privire la cele mai adecvate 

opțiuni de implementare a instrumentelor 

financiare, pentru a aborda nevoile 

specifice ale regiunilor-țintă. Acest obiectiv 

presupune o anumită flexibilitate în 

aplicarea normelor în materie de ajutoare 

publice de stat. 

Or. fr 

 

Amendamentul  28 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 46 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(46) Pentru a se grăbi demararea 

implementării programelor, ar trebui să fie 

facilitată reînnoirea modalităților de 

implementare din perioada de programare 

anterioară. Ar trebui să fie menținută 

utilizarea sistemului computerizat instituit 

deja pentru perioada de programare 

anterioară, adaptat în funcție de necesități, 

cu excepția cazului în care este necesară o 

tehnologie nouă. 

(46) Pentru a se grăbi implementarea 

programelor, ar trebui să fie facilitată 

reînnoirea modalităților de implementare 

din perioada de programare anterioară. Ar 

trebui să fie menținută utilizarea sistemului 

computerizat instituit deja pentru perioada 

de programare anterioară, adaptat în 

funcție de necesități, cu excepția cazului în 

care este necesară o tehnologie nouă. 

Or. fr 

 

Amendamentul  29 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 52 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(52) Ar trebui să fie posibilă o reducere 

a cerințelor în materie de controale și audit, 

atunci când există asigurări că programul a 

funcționat cu eficacitate în ultimii doi ani 

consecutivi, deoarece acest lucru 

demonstrează că fondurile au fost 

implementate cu eficacitate și eficiență 

pentru o perioadă de timp prelungită. 

(52) Pentru a reduce sarcina 

administrativă impusă autorităților de 

supraveghere, ar trebui să fie posibilă o 

reducere a cerințelor în materie de 

controale și audit, atunci când există 

asigurări că programul a funcționat cu 

eficacitate în ultimii doi ani consecutivi, 

deoarece acest lucru demonstrează că 

fondurile au fost implementate cu 

eficacitate și eficiență pentru o perioadă de 

timp prelungită. 

Or. fr 

 

Amendamentul  30 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 55 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(55) Pentru a reduce sarcina 

administrativă impusă atât statelor 

membre, cât și Comisiei, ar trebui să fie 

stabilit un calendar obligatoriu de cereri de 

plată trimestriale. Plățile efectuate de 

Comisie ar trebui să facă în continuare 

obiectul unei rețineri de 10 % până la plata 

soldului anual al conturilor, când Comisia 

este în măsură să concluzioneze că 

conturile sunt complete, exacte și veridice. 

(55) Pentru a reduce sarcina 

administrativă impusă atât statelor 

membre, cât și Comisiei, ar putea fi luată 

în considerare stabilirea unui calendar 

obligatoriu de cereri de plată trimestriale. 

Plățile efectuate de Comisie ar trebui să 

facă în continuare obiectul unei rețineri de 

10 % până la plata soldului anual al 

conturilor, când Comisia este în măsură să 

concluzioneze că conturile sunt complete, 

exacte și veridice. 

Or. fr 

 

Amendamentul  31 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 57 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(57) Pentru a se proteja interesele 

financiare ale bugetului Uniunii, ar trebui 

să fie stabilite și implementate măsuri 

proporționate la nivelul statelor membre și 

al Comisiei. Comisia ar trebui să poată să 

întrerupă termenele de plată, să suspende 

plățile intermediare și să aplice corecții 

financiare atunci când condițiile respective 

sunt îndeplinite. Comisia ar trebui să 

respecte principiul proporționalității, ținând 

seama de natura, gravitatea și frecvența 

neregulilor și de implicațiile financiare ale 

acestora pentru bugetul Uniunii. 

(57) Pentru a se proteja interesele 

financiare ale bugetului Uniunii și pentru a 

se asigura faptul că finanțele publice sunt 

cheltuite în mod controlat, ar trebui să fie 

stabilite și implementate măsuri 

proporționate la nivelul statelor membre și 

al Comisiei. Comisia ar trebui să poată să 

întrerupă termenele de plată, să suspende 

plățile intermediare și să aplice corecții 

financiare atunci când condițiile respective 

sunt îndeplinite. Comisia ar trebui să 

respecte principiul proporționalității, ținând 

seama de natura, gravitatea și frecvența 

neregulilor și de implicațiile financiare ale 

acestora pentru bugetul Uniunii. 

Or. fr 

 

Amendamentul  32 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 61 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(61) Ar trebui stabilite criterii obiective 

de desemnare a regiunilor și zonelor 

eligibile pentru sprijin din partea 

fondurilor. În acest scop, identificarea 

regiunilor și a zonelor la nivelul Uniunii ar 

trebui să se bazeze pe sistemul comun de 

clasificare a regiunilor stabilit prin 

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 

Parlamentului European și al Consiliului23, 

astfel cum a fost modificat prin 

Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al 

Comisiei24. 

(61) Ar trebui stabilite criterii obiective 

și precise de desemnare a regiunilor și 

zonelor eligibile pentru sprijin din partea 

fondurilor. În acest scop, identificarea 

regiunilor și a zonelor la nivelul Uniunii ar 

trebui să se bazeze pe sistemul comun de 

clasificare a regiunilor stabilit prin 

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 

Parlamentului European și al Consiliului23, 

astfel cum a fost modificat prin 

Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al 

Comisiei24. 

__________________ __________________ 

23 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 26 mai 2003 privind instituirea unui 

nomenclator comun al unităților teritoriale 

23 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 26 mai 2003 privind instituirea unui 

nomenclator comun al unităților teritoriale 
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de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 

p. 1). 

de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 

p. 1). 

24 Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al 

Comisiei din 8 august 2014 de modificare a 

anexelor la Regulamentul (CE) nr. 

1059/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind instituirea unei 

nomenclaturi comune a unităților teritoriale 

de statistică (NUTS) (JO L 241, 13.8.2014, 

p. 1). 

24 Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al 

Comisiei din 8 august 2014 de modificare a 

anexelor la Regulamentul (CE) nr. 

1059/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind instituirea unei 

nomenclaturi comune a unităților teritoriale 

de statistică (NUTS) (JO L 241, 13.8.2014, 

p. 1). 

Or. fr 

 

Amendamentul  33 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 65 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(65) Pentru a se asigura o alocare 

adecvată pentru categoriile de regiuni, ca 

principiu, alocările totale pentru statele 

membre destinate regiunilor mai puțin 

dezvoltate, regiunilor de tranziție și 

regiunilor mai dezvoltate nu ar trebui să fie 

transferabile între categorii. Cu toate 

acestea, pentru a răspunde necesităților 

statelor membre de a aborda provocări 

specifice, statele membre ar trebui să poată 

solicita un transfer de la alocările lor pentru 

regiunile mai dezvoltate sau regiunile de 

tranziție către regiunile mai puțin 

dezvoltate, și ar trebui să justifice această 

alegere. Pentru a se asigura resurse 

financiare suficiente pentru regiunile mai 

puțin dezvoltate, ar trebui să fie stabilit un 

plafon pentru transferurile către regiuni 

mai dezvoltate sau regiuni de tranziție. 

Transferabilitatea resurselor între obiective 

nu ar trebui să fie posibilă. 

(65) Pentru a se asigura o alocare 

adecvată pentru categoriile de regiuni, ca 

principiu, alocările totale pentru statele 

membre destinate regiunilor mai puțin 

dezvoltate, regiunilor de tranziție și 

regiunilor mai dezvoltate nu ar trebui să fie 

transferabile între categorii. Cu toate 

acestea, pentru a răspunde necesităților 

statelor membre de a aborda provocări 

specifice, statele membre ar trebui să poată 

beneficia de o anumită flexibilitate și, prin 

urmare, să poată solicita un transfer de la 

alocările lor pentru regiunile mai 

dezvoltate sau regiunile de tranziție către 

regiunile mai puțin dezvoltate, și ar trebui 

să justifice această alegere. Pentru a se 

asigura resurse financiare suficiente pentru 

regiunile mai puțin dezvoltate, ar trebui să 

fie stabilit un plafon pentru transferurile 

către regiuni mai dezvoltate sau regiuni de 

tranziție. Transferabilitatea resurselor între 

obiective nu ar trebui să fie posibilă. 

Or. fr 
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Amendamentul  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 66 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(66) În contextul circumstanțelor unice 

și specifice din insula Irlanda și cu scopul 

de a sprijini cooperarea nord-sud în temeiul 

Acordului din Vinerea Mare, un nou 

program transfrontalier „PEACE PLUS” ar 

trebui să continue și să dezvolte activitățile 

programelor anterioare, PEACE și Interreg, 

desfășurate între comitatele de graniță din 

Irlanda și Irlanda de Nord. Ținând cont de 

importanța sa practică, este oportun ca 

acest program să fie sprijinit printr-o 

alocare specifică pentru sprijinirea în 

continuare a acțiunilor în favoarea păcii și 

reconcilierii, și ca o cotă adecvată din suma 

alocată Irlandei în cadrul obiectivului de 

cooperare teritorială europeană (Interreg) 

să fie alocată, la rândul ei, programului. 

(66) În contextul circumstanțelor unice 

și specifice din insula Irlanda și cu scopul 

de a sprijini cooperarea nord-sud în temeiul 

Acordului din Vinerea Mare, dincolo de 

Brexit și de nesiguranța pe care o creează, 

un nou program transfrontalier „PEACE 

PLUS” ar trebui să continue și să dezvolte 

activitățile programelor anterioare, PEACE 

și Interreg, desfășurate între comitatele de 

graniță din Irlanda și Irlanda de Nord. 

Ținând cont de importanța sa practică, este 

oportun ca acest program să fie sprijinit 

printr-o alocare specifică pentru sprijinirea 

în continuare a acțiunilor în favoarea păcii 

și reconcilierii, și ca o cotă adecvată din 

suma alocată Irlandei în cadrul obiectivului 

de cooperare teritorială europeană 

(Interreg) să fie alocată, la rândul ei, 

programului. 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Mireille D'Ornano 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 69 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(69) În plus, Comisiei ar trebui să-i fie 

delegată competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE 

în ceea ce privește stabilirea criteriilor de 

determinare a cazurilor de nereguli care 

trebuie raportate, definirea costurilor 

unitare, a sumelor forfetare, a ratelor 

eliminat 
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forfetare și a finanțărilor nelegate de 

costuri, aplicabile tuturor statelor 

membre, precum și stabilirea de 

metodologii de eșantionare standardizate, 

gata de utilizare. 

Or. fr 

Amendamentul  36 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 37 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(37) „imunizarea la schimbările 

climatice” înseamnă un proces prin care să 

se asigure faptul că infrastructura este 

rezilientă la impacturile negative ale 

schimbărilor climatice în conformitate cu 

norme și orientări naționale, dacă acestea 

sunt disponibile, sau în conformitate cu 

standarde recunoscute la nivel 

internațional. 

(37) „imunizarea la schimbările 

climatice” înseamnă un proces prin care să 

se asigure faptul că infrastructura este 

rezilientă la impacturile negative ale 

schimbărilor climatice în conformitate cu 

norme și orientări naționale, dacă acestea 

sunt disponibile, sau în conformitate cu 

standarde recunoscute la nivel internațional 

și că investițiile în infrastructură aplică 

eficiența energetică drept principiu de 

bază. 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 37 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (37a) „protecția mediului și a 

biodiversității” înseamnă un proces 

structurat de asigurare a aplicării eficace 

a instrumentelor în vederea evitării 

efectelor negative ale cheltuielilor la 

nivelul UE și în vederea maximizării 

beneficiilor acestora asupra situației 

mediului și a biodiversității în UE, pe 

baza „Cadrului comun pentru includerea 
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biodiversității în bugetul UE” al Comisiei 

și în conformitate cu normele și 

orientările naționale, dacă este cazul, sau 

cu standardele recunoscute la nivel 

internațional. 

Or. en 

 

Amendamentul  38 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b 

 

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; 

(b) „o Europă mai ecologică, fără 

emisii 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”; 

Or. en 

 

Amendamentul  39 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) o Europă mai conectată, prin 

dezvoltarea mobilității și a conectivității 

TIC regionale; 

(c) o Europă mai conectată, prin 

dezvoltarea mobilității fără emisii și a 

conectivității TIC regionale; 

Or. en 

 

Amendamentul  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 
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Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Regiunile dependente de carbon 

afectate de tranziția locurilor de muncă 

cauzată de tranziția structurală necesară 

spre o economie cu emisii scăzute de 

carbon au acces la sprijin suplimentar 

pentru obiectivele OP2 în vederea 

facilitării unei tranziții echitabile. 

Obiectivul este de a sprijini asemenea 

regiuni, în special pe cele care încă nu se 

califică pentru sprijin în conformitate cu 

Fondul pentru modernizare prevăzut de 

Directiva 2003/87/CE, prin promovarea 

redistribuirii, recalificării și îmbunătățirii 

competențelor lucrătorilor, educație, 

inițiativele legate de căutarea unui loc de 

muncă, precum și dezvoltarea de noi 

locuri de muncă, de exemplu, prin start-

upuri, în cadrul unui dialog și a unei 

coordonări strânse cu partenerii sociali. 

Pentru finanțarea acestuia, programul de 

sprijin pentru reforme structurale 

transferă 25 % din bugetul său fondurilor 

structurale. 

Or. en 

 

Amendamentul  41 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 - alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre furnizează 

informații referitoare la sprijinul acordat 

obiectivelor climatice și de mediu, 

utilizând o metodologie bazată pe tipuri de 

intervenție pentru fiecare fond în parte. 

Această metodologie constă în atribuirea 

unei ponderi specifice sprijinului acordat, 

3. Statele membre asigură 

imunizarea operațiunilor lor la 

schimbările climatice și protecția 

mediului și a biodiversității în cadrul 

acestor operațiuni prin toate procesele de 

planificare și de punere în aplicare. 

Acestea furnizează informații referitoare la 
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la un nivel care reflectă măsura în care 

sprijinul în cauză contribuie la obiectivele 

climatice și la obiectivele de mediu. În 

cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de 

coeziune, ponderile se corelează cu 

dimensiunile și codurile aferente tipurilor 

de intervenție stabilite în anexa I. 

sprijinul acordat obiectivelor climatice și 

de mediu, utilizând o metodologie bazată 

pe tipuri de intervenție pentru fiecare fond 

în parte. Această metodologie constă în 

atribuirea unei ponderi specifice sprijinului 

acordat, la un nivel care reflectă măsura în 

care sprijinul în cauză contribuie la 

obiectivele climatice și la obiectivele de 

mediu. În cazul FEDR, FSE+ și al 

Fondului de coeziune, ponderile se 

corelează cu dimensiunile și codurile 

aferente tipurilor de intervenție stabilite în 

anexa I. 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) organismele relevante care 

reprezintă societatea civilă, partenerii de 

mediu și organismele responsabile de 

promovarea incluziunii sociale, a 

drepturilor fundamentale, a drepturilor 

persoanelor cu handicap, a egalității de gen 

și a nediscriminării. 

(c) organismele relevante care 

reprezintă societatea civilă, partenerii de 

mediu și organismele responsabile de 

promovarea incluziunii sociale, a 

incluziunii comunităților marginalizate, a 

drepturilor fundamentale, a drepturilor 

persoanelor cu handicap, a egalității de gen 

și a nediscriminării. 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 6a 
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 Principii orizontale 

 1. Statele membre, autoritățile de 

management și Comisia respectă, în toate 

etapele implementării, principiile 

orizontale prevăzute la articolele 2 și 3 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE) și la articolele 7-11 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE) în cadrul implementării 

fondurilor, inclusiv integrarea deplină a 

dezvoltării durabile și ținând seama de 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene. 

 2. Statele membre, autoritățile de 

management și Comisia se conformează, 

în toate etapele implementării, obligației 

de a integra cerințele de protecție a 

mediului și a climei, în conformitate cu 

articolul 11 din TFUE și cu principiul 

„poluatorul plătește” prevăzut la articolul 

191 alineatul (2) din TFUE. 

 3. În special, statele membre, autoritățile 

de management și Comisia, pe tot 

parcursul pregătirii și punerii în aplicare 

a acordurilor de parteneriat și a 

programelor:  

 (a) iau în considerare potențialul de 

atenuare și adaptare la schimbările 

climatice al investițiilor realizate cu 

sprijin din partea fondurilor și se asigură 

că acestea sunt reziliente la impactul 

schimbărilor climatice și al dezastrelor 

naturale, precum riscurile crescute de 

inundații, secetă, valuri de căldură, 

incendii forestiere și fenomene 

meteorologice extreme; 

 (b) se asigură că egalitatea între bărbați și 

femei și integrarea perspectivei de gen 

sunt luate în considerare și promovate, 

inclusiv în ceea ce privește monitorizarea, 

raportarea și evaluarea;  

 (c) garantează drepturile persoanelor cu 

handicap, inclusiv drepturile acestora de 

accesibilitate în conformitate cu articolul 

9 din Convenția Organizației Națiunilor 

Unite privind drepturile persoanelor cu 
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handicap și în conformitate cu legislația 

Uniunii de armonizare a cerințelor de 

accesibilitate aplicabile produselor și 

serviciilor;  

 (d) adoptă măsurile adecvate pentru a 

preveni orice discriminare pe bază de sex, 

rasă sau origine etnică, religie sau 

convingeri, handicap, vârstă sau orientare 

sexuală;  

 (e) se asigură că cerințele de protecție a 

mediului, utilizarea eficientă a resurselor, 

eficiența energetică ca principiu de bază, 

protecția biodiversității, reziliența la 

dezastre și prevenirea și gestionarea 

riscurilor sunt luate în considerare și 

promovate în mod corespunzător. 

Or. en 

 

Amendamentul  44 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – paragraful 1 – litera b – punctul iiia (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (iiia) o explicație a modului în care 

fondurile sunt aliniate și contribuie la 

realizarea obiectivelor, politicilor și 

măsurilor prevăzute de planurile 

naționale în domeniul energiei și al 

climei, în conformitate cu Regulamentul 

privind guvernanța uniunii energetice; 

Or. en 

 

Amendamentul  45 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 14 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) alocările resurselor financiare pe 

priorități, inclusiv sumele pentru anii 2026 

și 2027; 

(a) alocările resurselor financiare pe 

priorități, inclusiv sumele pentru anii 2026 

și 2027, în special luarea în considerare a 

actualizării planurilor naționale în 

domeniul energiei și al climei, în 

conformitate cu articolul 13 din 

Regulamentul privind guvernanța uniunii 

energetice; 

Or. en 

 

Amendamentul  46 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia poate solicita unui stat membru să 

revizuiască și să propună modificări ale 

programelor relevante, dacă acest lucru 

este necesar pentru a sprijini 

implementarea recomandărilor relevante 

ale Consiliului. 

Comisia poate solicita unui stat membru să 

revizuiască și să propună modificări ale 

programelor relevante, dacă acest lucru 

este necesar pentru a sprijini 

implementarea recomandărilor relevante 

specifice fiecărei țări. 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) pentru a sprijini implementarea 

unei recomandări relevante specifice 

fiecărei țări, adoptată în conformitate cu 

articolul 28 din Regulamentul privind 

guvernanța uniunii energetice, adresată 

statului membru în cauză; 



 

AM\1162477RO.docx 33/43 PE627.600v01-00 

 RO 

Or. en 

 

Amendamentul  48 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul viia (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (viia) provocările și obiectivele 

identificate în cadrul planurilor naționale 

în domeniul energiei și al climei în 

conformitate cu Regulamentul privind 

guvernanța uniunii energetice; 

Or. en 

 

Amendamentul  49 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia evaluează programul și 

conformitatea sa cu prezentul regulament și 

cu regulamentele specifice ale fondurilor, 

precum și coerența acestuia cu acordul de 

parteneriat. În evaluarea sa, Comisia ia în 

considerare, în mod particular, 

recomandările relevante specifice fiecărei 

țări. 

1. Comisia evaluează programul și 

conformitatea sa cu prezentul regulament și 

cu regulamentele specifice ale fondurilor, 

precum și coerența acestuia cu acordul de 

parteneriat. În evaluarea sa, Comisia 

verifică, în mod particular, dacă 

recomandările relevante specifice fiecărei 

țări sunt abordate în mod corespunzător. 

Or. en 

 

Amendamentul  50 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 – alineatul 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Toate deciziile și documentele 

justificative ale comitetului de 

monitorizare sunt publicate pe site-ul web 

menționat la articolul 44 alineatul (1). 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 35 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 35a 

 Ghișeul unic pentru cetățeni 

 1. Statul membru creează un ghișeu unic 

pentru a răspunde oricărei întrebări sau 

solicitări din partea cetățenilor UE, 

inclusiv a beneficiarilor, cu privire la 

implementarea programului, în termen de 

trei luni de la data notificării statului 

membru în cauză cu privire la decizia de 

aprobare a programului. 

 Statul membru poate crea un singur 

ghișeu unic pentru a acoperi mai multe 

programe. 

 2. Ghișeul unic furnizează consultanță 

holistică cetățenilor UE în ceea ce 

privește implementarea programului, 

inclusiv cererea de proiecte, și gestionează 

orice plângere privind implementarea 

programului, în special legată de coerența 

cu alte politici și cerințe ale UE, precum 

politica în materie de mediu și climă. 

Or. en 
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Amendamentul  52 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Articolul 67 – alineatul 3 – litera j 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(j) asigură imunizarea la schimbările 

climatice a investițiilor în infrastructură cu 

o durată de viață preconizată de cel puțin 

cinci ani. 

(j) asigură imunizarea la schimbările 

climatice a investițiilor în infrastructură cu 

o durată de viață preconizată de cel puțin 

cinci ani, precum și protecția mediului și a 

biodiversității în cadrul acestor investiții. 

Or. en 

 

Amendamentul  53 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Anexa I – tabelul 1 – subtitlul 2 

 

 

Textul propus de Comisie 

OBIECTIVUL DE POLITICĂ 2: 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 

024 
Eficiență energetică și proiecte de demonstrare în 

IMM-uri și măsuri de sprijin 
100 % 40 % 

025 

Renovarea fondului locativ existent în vederea 

creșterii eficienței energetice, proiecte de 

demonstrare și măsuri de sprijin 

100 % 40 % 

026 

Renovarea infrastructurilor publice în vederea 

creșterii eficienței energetice, proiecte de 

demonstrare și măsuri de sprijin 

100 % 40 % 

027 

Sprijin pentru întreprinderile care oferă servicii ce 

contribuie la economia cu emisii scăzute de carbon și 

la reziliența la schimbările climatice 

100 % 40 % 

028 Energie din surse regenerabile: energia vântului 100 % 40 % 

029 Energie din surse regenerabile: energia solară 100 % 40 % 
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030 Energie din surse regenerabile: biomasa 100 % 40 % 

031 Energie din surse regenerabile: energia marină 100 % 40 % 

032 
Alte energii regenerabile (inclusiv energia 

geotermală) 
100 % 40 % 

033 

Sisteme de distribuție inteligentă a energiei electrice 

la tensiuni joase și medii (inclusiv rețele inteligente 

și sisteme TIC) și stocarea aferentă 

100 % 40 % 

034 
Cogenerare de înaltă eficiență, încălzire și răcire 

centralizate 
100 % 40 % 

035 

Măsuri de adaptare la schimbările climatice și 

prevenirea și managementul riscurilor legate de 

climă: inundații (inclusiv sensibilizare, protecție 

civilă și sisteme și infrastructuri de management al 

dezastrelor) 

100 % 100 % 

036 

Măsuri de adaptare la schimbările climatice și 

prevenirea și managementul riscurilor legate de 

climă: Incendii (inclusiv sensibilizare, protecție 

civilă și sisteme și infrastructuri de management al 

dezastrelor) 

100 % 100 % 

037 

Măsuri de adaptare la schimbările climatice și 

prevenirea și managementul riscurilor legate de 

climă: altele, de exemplu, furtuni și secetă (inclusiv 

sensibilizare, protecție civilă și sisteme și 

infrastructuri de management al dezastrelor) 

100 % 100 % 

038 

Prevenire și management al riscurilor naturale care 

nu au legătură cu clima (de ex. cutremurele), precum 

și al riscurilor legate de activitățile umane (de ex. 

accidentele tehnologice), inclusiv sensibilizare, 

protecție civilă și sisteme și infrastructuri de 

management al dezastrelor 

0 % 100 % 

039 

Furnizare de apă destinată consumului uman 

(infrastructuri de extracție, tratare, stocare și 

distribuție, măsurile de eficiență, aprovizionare cu 

apă potabilă) 

0 % 100 % 

040 

Gospodărirea apelor și conservarea resurselor de apă 

(inclusiv managementul bazinelor hidrografice, 

măsuri specifice de adaptare la schimbările 

climatice, reutilizare, reducerea scurgerilor) 

40 % 100 % 

041 Colectarea și tratarea apelor uzate 0 % 100 % 

042 
Gestionarea deșeurilor menajere: măsuri de 

prevenire, minimizare, sortare și reciclare 
0 % 100 % 

043 
Gestionarea deșeurilor menajere: tratare mecano-

biologică, tratare termică 
0 % 100 % 
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044 
Gestionarea deșeurilor comerciale, industriale sau 

periculoase 
0 % 100 % 

045 
Promovarea utilizării materialelor reciclate ca 

materii prime 
0 % 100 % 

046 
Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor 

contaminate 
0 % 100 % 

047 
Sprijinirea proceselor de producție ecologice și 

utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri 
40 % 40 % 

048 
Măsuri privind calitatea aerului și reducerea 

zgomotului 
40 % 100 % 

049 
Protejarea, restaurarea și utilizarea sustenabilă a 

siturilor Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Protecția naturii și a biodiversității, infrastructura 

verde 
40 % 100 % 

 

Amendamentul 

OBIECTIVUL DE POLITICĂ 2: 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 

024 
Eficiență energetică și proiecte de demonstrare în 

IMM-uri și măsuri de sprijin 
100 % 40 % 

025 

Renovarea fondului locativ existent în vederea 

creșterii eficienței energetice, proiecte de 

demonstrare și măsuri de sprijin 

100 % 40 % 

026 

Renovarea infrastructurilor publice în vederea 

creșterii eficienței energetice, proiecte de 

demonstrare și măsuri de sprijin 

100 % 40 % 

027 

Sprijin pentru întreprinderile care oferă servicii ce 

contribuie la economia cu emisii scăzute de carbon și 

la reziliența la schimbările climatice 

100 % 40 % 

028 Energie din surse regenerabile: energia vântului 100 % 40 % 

029 Energie din surse regenerabile: energia solară 100 % 40 % 

030 Energie din surse regenerabile: biomasa 100 % 40 % 

031 Energie din surse regenerabile: energia marină 100 % 40 % 

032 
Alte energii regenerabile (inclusiv energia 

geotermală) 
100 % 40 % 

033 Sisteme de distribuție inteligentă a energiei electrice 

la tensiuni joase și medii (inclusiv rețele inteligente 
100 % 40 % 
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și sisteme TIC) și stocarea aferentă 

034 
Cogenerare de înaltă eficiență, încălzire și răcire 

centralizate 
100 % 40 % 

035 

Măsuri de adaptare la schimbările climatice și 

prevenirea și managementul riscurilor legate de 

climă: inundații (inclusiv sensibilizare, protecție 

civilă și sisteme și infrastructuri de management al 

dezastrelor) 

100 % 100 % 

036 

Măsuri de adaptare la schimbările climatice și 

prevenirea și managementul riscurilor legate de 

climă: Incendii (inclusiv sensibilizare, protecție 

civilă și sisteme și infrastructuri de management al 

dezastrelor) 

100 % 100 % 

037 

Măsuri de adaptare la schimbările climatice și 

prevenirea și managementul riscurilor legate de 

climă: altele, de exemplu, furtuni și secetă (inclusiv 

sensibilizare, protecție civilă și sisteme și 

infrastructuri de management al dezastrelor) 

100 % 100 % 

038 

Prevenire și management al riscurilor naturale care 

nu au legătură cu clima (de ex. cutremurele), precum 

și al riscurilor legate de activitățile umane (de ex. 

accidentele tehnologice), inclusiv sensibilizare, 

protecție civilă și sisteme și infrastructuri de 

management al dezastrelor 

0 % 100 % 

039 

Furnizare de apă destinată consumului uman 

(infrastructuri de extracție, tratare, stocare și 

distribuție, măsurile de eficiență, aprovizionare cu 

apă potabilă) 

0 % 100 % 

040 

Gospodărirea apelor și conservarea resurselor de apă 

(inclusiv managementul bazinelor hidrografice, 

măsuri specifice de adaptare la schimbările 

climatice, reutilizare, reducerea scurgerilor) 

40 % 100 % 

041 Colectarea și tratarea apelor uzate 0 % 100 % 

042 
Gestionarea deșeurilor menajere: măsuri de 

prevenire, minimizare, sortare și reciclare 
0 % 100 % 

X 
Contribuția la autonomia UE în ceea ce privește 

materiile prime 
0 % 100 % 

X 
Contribuția materialelor reciclate la cererea de 

materii prime 
0 % 100 % 

044 
Gestionarea deșeurilor comerciale, industriale sau 

periculoase 
0 % 100 % 

045 
Promovarea utilizării materialelor reciclate ca 

materii prime 
0 % 100 % 



 

AM\1162477RO.docx 39/43 PE627.600v01-00 

 RO 

046 
Reabilitarea siturilor industriale și a terenurilor 

contaminate 
0 % 100 % 

047 
Sprijinirea proceselor de producție ecologice și 

utilizarea eficientă a resurselor în IMM-uri 
40 % 40 % 

048 
Măsuri privind calitatea aerului și reducerea 

zgomotului 
40 % 100 % 

049 
Protejarea, restaurarea și utilizarea sustenabilă a 

siturilor Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Protecția naturii și a biodiversității, infrastructura 

verde 
40 % 100 % 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

 Anexa I – tabelul 1 – subtitlul 2 – rândul 27 

 

 

Textul propus de Comisie 

 

077 Infrastructuri pentru combustibili alternativi 
100 

% 
40 % 

 

Amendamentul 

 

077 
Infrastructuri de încărcare pentru vehicule 

fără emisii 

100 

% 
40 % 

Or. en 

 

Amendamentul  55 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – tabelul 1 – subtitlul 4 a (nou) 
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Textul propus de Comisie 

 

Amendamentul 

Aplicarea și implementare eficace a 

politicii în materie de mediu a UE 

Există mecanisme de monitorizare pentru 

a asigura respectarea politicii în materie 

de mediu a UE, care includ: 

 1. Modalitățile și capacitatea 

administrativă suficientă de a asigura 

verificarea conformității operațiunilor 

sprijinite de fonduri cu politica UE în 

materie de mediu, în special Strategia UE 

în domeniul biodiversității pentru 2020, 

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului (evaluarea 

impactului asupra mediului), Directiva 

2001/42/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului (SEA), Directiva Consiliului 

92/43/CEE și Directiva 2009/147/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului. 

 2. Modalitățile de formare și diseminare a 

informațiilor pentru personalul implicat 

în implementarea fondurilor cu privire la 

politica UE în materie de mediu. 

 3. Modalitățile în conformitate cu cadrul 

instituțional și juridic al statelor membre 

pentru implicarea organizațiilor societății 

civile care acționează în domeniul 

protecției și restaurării mediului pe 

parcursul pregătirii și implementării 

programelor. 

Or. en 

Amendamentul  56 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Anexa III – tabelul 1 – subtitlul 4 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie 
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Amendamentul 

Există mecanisme eficace de promovare a 

egalității de gen care includ: 

1. Modalitățile în conformitate cu cadrul 

instituțional și juridic al statelor membre 

pentru implicarea organismelor 

responsabile de egalitatea de gen pe 

parcursul pregătirii și implementării 

programelor 

 2. Modalitățile de formare și diseminare a 

informaților pentru personalul implicat în 

implementarea fondurilor în ceea ce 

privește egalitatea de gen, integrarea 

perspectivei de gen și integrarea 

dimensiunii de gen în buget. 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Davor Škrlec 

 

Propunere de regulament 

Anexa IV – tabelul 1 – subtitlul 2 – rândul 1 

 

 

Textul propus de Comisie 

    

2. 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 

FEDR și Fondul 

de coeziune: 2.1 

Promovarea 

măsurilor de 

eficiență 

energetică 

Un cadru de 

politică strategic 

pentru sprijinirea 

renovărilor 

destinate să 

îmbunătățească 

eficiența 

energetică a 

clădirilor 

rezidențiale și 

nerezidențiale 

1. Este adoptată o 

strategie 

națională de 

renovare pe 

termen lung 

pentru sprijinirea 

renovării parcului 

național de clădiri 

rezidențiale și 

nerezidențiale, în 

conformitate cu 

cerințele 

Directivei 

2010/31/UE 

privind 

performanța 

energetică a 

clădirilor, care: 
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riscurilor 

 a. implică 

obiective de etapă 

orientative pentru 

2030 și 2040, și 

ținte pentru 2050 

 b. oferă o 

descriere 

orientativă a 

resurselor 

bugetare necesare 

pentru a sprijini 

implementarea 

strategiei 

 c. definește 

mecanisme 

eficace pentru 

promovarea 

investițiilor în 

renovarea 

clădirilor   

 2. Măsuri de 

îmbunătățire a 

eficienței 

energetice pentru 

a realiza 

economiile de 

energie necesare 

Amendamentul 

2. O Europă mai 

ecologică, fără 

emisii 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 

FEDR și Fondul 

de coeziune: 2.1 

Promovarea 

infrastructurilor 

verzi în mediul 

urban și 

reducerea 

poluării aerului, 

apei și solului și 

a poluării 

fonice și 

luminoase 

Promovarea 

eficace a 

infrastructurilor 

verzi și a calității 

aerului în mediul 

urban 

1. Este adoptată o 

strategie 

națională de 

renovare pe 

termen lung 

pentru sprijinirea 

renovării parcului 

național de clădiri 

rezidențiale și 

nerezidențiale, în 

conformitate cu 

cerințele 

Directivei 

2010/31/UE 

privind 

performanța 

energetică a 

clădirilor, care: 
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 a. implică 

obiective de etapă 

orientative pentru 

2030 și 2040, și 

ținte pentru 2050 

 b. oferă o 

descriere 

orientativă a 

resurselor 

bugetare necesare 

pentru a sprijini 

implementarea 

strategiei 

 c. definește 

mecanisme 

eficace pentru 

promovarea 

investițiilor în 

renovarea 

clădirilor   

 2. Măsuri de 

îmbunătățire a 

eficienței 

energetice pentru 

a realiza 

economiile de 

energie necesare 

 Există planuri 

privind calitatea 

aerului în 

conformitate cu 

articolul 23 din 

Directiva 

2008/50/CE și 

includ măsuri 

adecvate pentru 

a aborda 

eventualele 

depășiri ale 

valorilor limită 

menționate în 

anexele XI și 

XIV la Directiva 

2008/50/CE. 

Or. en 

 


