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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Informații generale

Impactul politicii de coeziune asupra dezvoltării infrastructurii de transport și, implicit, asupra 
dezvoltării socioeconomice a țărilor din Uniunea Europeană a fost neîndoielnic pozitiv. 
Fondurile UE au un impact puternic asupra creșterii economice, activității de investiții și 
piețelor muncii, precum și asupra dezvoltării unui spațiu unic de transport european și asupra 
echilibrului intern și extern al economiilor statelor membre. Punerea în aplicare a politicii de
coeziune reduce nu doar distanța între diferite state membre, ci și disparitățile de dezvoltare 
între regiuni.

Studiile arată clar că fondurile structurale și de investiții au impulsionat semnificativ creșterea 
PIB-ului și au accelerat convergența economiilor statelor membre. Fondurile europene 
promovează și o creștere simțitoare a locurilor de muncă în regiunile cel mai puțin dezvoltate 
și scăderea considerabilă a șomajului la nivel național. 

Politica de coeziune oferă un sprijin de nădejde pentru crearea de noi locuri de muncă și 
finanțează programe menite să îmbogățească competențele angajaților, făcând mai ușoară 
adaptarea la condițiile de muncă schimbătoare de pe piața muncii. Politica de coeziune și 
instrumentele sale rămân cei mai importanți factori de stimulare a dezvoltării în multe state 
membre ale UE. Politica de coeziune este cel mai de succes dintre instrumentele financiare 
care contribuie la realizarea obiectivelor de convergență prin implementarea de proiecte 
strategice în domeniul protecției mediului și rețelelor TEN-T.

La 29 mai 2018, Comisia a publicat un proiect de propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european plus (FSE+), Fondul de coeziune (FC) 
și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și normele financiare 
aplicabile acestora, precum și Fondului pentru azil și migrație (FAMI), Fondului pentru 
securitate internă (FSI) și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize (IMFV), 
denumit în continuare „Regulamentul-cadru”. Principalul obiectiv al acestui act legislativ este 
să simplifice și să armonizeze normele aferente utilizării fondurilor în gestiune comună în anii 
2021-2027.

Proiectul de regulament prevede un buget pentru coeziunea economică, socială și teritorială în 
valoare de 330,6 miliarde EUR. Aici intră 41,394 miliarde EUR pentru Fondul de coeziune, 
din care 10 miliarde EUR sunt rezervate pentru Mecanismul Interconectarea Europei. 

Poziția raportorului

Dată fiind natura foarte tehnică și detaliată a acestei noi propuneri, raportorul s-a axat mai 
mult pe aspectele care afectează direct investițiile în domeniul transportului.

Raportorul este de acord cu obiectivul principal care a condus la pregătirea proiectului de 
regulament cadru, adică nevoia de a reduce semnificativ sarcinile administrative inutile, 
asigurând, totodată, un înalt nivel de siguranță în ce privește legalitatea și regularitatea 
cheltuielilor. După părerea raportorului, procedurile trebuie să devină mai flexibile pentru a 
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adapta normele de utilizare a programelor existente la nevoile și condițiile economice în 
schimbare și pentru a face aceste programe să corespundă mai bine cu prioritățile UE.

Raportorul crede că mai sunt și alte oportunități de a raționaliza și simplifica implementarea 
pe care Comisia nu le-a valorificat încă. De pildă, în propunerea depusă, Comisia nu a inclus 
unele soluții elaborate cu prilejul ultimelor modificări la Regulamentul nr. 1303/2013 (așa-
numitul Omnibus). Pe de altă parte, nu toate soluțiile propuse de Comisie vor ajuta la 
simplificarea și raționalizarea implementării.

În ce privește fondurile transferate de la FC la MIE, 30 % dintre aceste sume sunt puse 
imediat la dispoziția tuturor țărilor care beneficiază de Fondul de coeziune în condiții 
concurențiale, 70 % fiind alocate pentru pachete financiare naționale, în timp ce în perioada 
2014-2020 toate fondurile din FC au fost alocate pachetelor naționale, dându-se o perioadă de 
trei ani pentru a fi utilizate în cadrul acestor pachete, apoi puse la dispoziție în condiții 
concurențiale. 

Raportorul nu susține ideea de a transfera imediat 30 % din resursele alocate FC 
Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru toate statele membre eligibile pentru 
ajutor din partea FC. Raportorul crede că întreaga sumă de 10 miliarde EUR transferată de la 
FC la MIE ar trebui împărțită în pachete naționale (cu o perioadă de folosire limitată) 
proporțional cu contribuția fiecărui stat membru. Această soluție dă roade în perspectiva 
financiară actuală și nu există nicio justificare de fond sau vreo necesitate practică de a reduce 
pachetele naționale la 70 %.

Comisia mai propune și reducerea ratei de cofinanțare de la 85 % în prezent la 70 % pentru 
regiunile cel mai puțin dezvoltate, ceea ce mai presupune o implicare mult mai mare a 
resurselor naționale în executarea programelor derulate cu ajutorul fondurilor transferate din 
FC. 

Aceasta înseamnă că investițiile mari în infrastructură executate cu fonduri din FC vor 
necesita o contribuție mai consistentă din bugetul național. Această soluție va face imposibilă 
implementarea multor investiții și va avea totodată un impact negativ în primul rând asupra 
investițiilor în sectorul transportului, care înghit mult capital, motiv pentru care multe dintre 
ele nici n-ar fi fost realizate fără rata de cofinanțare de până acum. Reducerea propusă a 
nivelului de cofinanțare din FC și creșterea ratei de cofinanțare naționale nu va avea doar 
efectul de a întări simțul răspunderii statelor membre, ci și pe acela de a bloca executarea 
multor proiecte de infrastructură. 

Comisia propune să înlocuiască actuala regulă N+3 aflată în vigoare cu regula N+2. Regula 
N+3 este deosebit de benefică în cazul proiectelor de investiții complexe, de mare amploare, 
care generează cheltuieli mari și oferă intervalul de timp necesar pentru toate fazele ciclului 
de viață al proiectului. În această categorie intră și proiectele din sectorul transportului. 
Regula N+2 nu garantează accelerarea procesului de investiție, ci doar mărește sancțiunile 
pentru statele membre care nu certifică fonduri în ritmul cuvenit. Ca urmare, este posibil să nu 
se poată menține rata de implementare stabilită prin regula N+2 și astfel țările vor pierde o 
parte însemnată a alocării.

Raportorul își face griji și în legătură cu planul de a reduce resursele pentru FC, precum și cu 
abandonarea principiului după care FC furnizează o treime din alocarea totală. Alocarea 
propusă pentru Fondul de coeziune în perioada 2021-2027 este de 41,4 miliarde EUR față de 
75,8 miliarde EUR în perspectiva actuală, ceea ce înseamnă o reducere de 45 % în termeni 
reali. În același timp, VNB-ul pe cap de locuitor al țărilor care beneficiază de Fondul de 
coeziune nu a crescut în același ritm. O reducere atât de drastică a Fondului de coeziune va 
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limita capacitatea de a face față nevoilor de investiții în infrastructura de transport de bază în 
țările vizate de FC.

Raportorul ridică, de asemenea, obiecții față de lista condițiilor de bază propusă în anexa la 
regulament, mai ales în ce privește sectorul transportului. Necesitatea de a include în 
Documentul de planificare globală a transportului informații privind resursele bugetare
necesare pentru a acoperi costurile de exploatare și întreținere a infrastructurilor existente și 
aflate în stadiu de proiect este extrem de greu de justificat. 

Raportorul nu este, de asemenea, deloc convins de legătura dintre cheltuirea fondurilor UE și 
statul de drept. Numai pornind de la criterii obiective, nepolitizate și nediscriminatorii vom 
obține rezultatele așteptate în această privință. În același timp, raportorul atrage atenția că 
proiectul de Regulament privind protecția bugetului Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de drept în statele membre, în forma prezentată de 
Comisie, nu întrunește criteriile amintite. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este 
comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Finanțarea politicii de coeziune 
pentru perioada 2021-2027 ar trebui să fie 
majorată astfel cum se descrie în rezoluția 
adoptată de Parlamentul European sau să 
rămână cel puțin la același nivel ca și cel 
din actualul cadru financiar multianual.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu pe baza articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului regulament. 

(6) Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu pe baza articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului regulament. 
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Normele sunt stipulate în Regulamentul 
financiar și prevăd, în particular, procedura 
de stabilire și execuție a bugetului prin 
granturi, achiziții publice, premii și 
execuție indirectă, instituind totodată 
controlul răspunderii actorilor financiari. 
Normele adoptate pe baza articolului 322 
din TFUE se referă, de asemenea, la 
protejarea bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate la nivelul statului
de drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept este o condiție 
prealabilă esențială pentru o bună gestiune
financiară și o finanțare eficace din partea 
UE.

Normele sunt stipulate în Regulamentul 
financiar și prevăd, în particular, procedura 
de stabilire și execuție a bugetului prin 
granturi, achiziții publice, premii și 
execuție indirectă, instituind totodată 
controlul răspunderii actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează măsurile care 
stabilesc o legătură între succesul 
fondurilor și guvernanța economică 
solidă și protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea unei 
guvernanțe economice solide și a statului 
de drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru gestiunea financiară solidă
și performantă a finanțării din partea UE.

Amendamentul 3

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) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Națiunilor Unite, acest program va
contribui la punerea în prim-plan a 
tranziției energetice echitabile și a 
acțiunilor în domeniul climei, precum și la 
atingerea obiectivului global de a folosi cel 
puțin 25 % din cheltuielile de la bugetul 
Uniunii pentru a sprijini obiectivele în 
domeniul climei pe durata CFM 2021-
2027 și 30 % cât mai rapid posibil, dar nu 
mai târziu de 2027. Pe de o parte, prin 
restructurarea regiunilor miniere, pe de 
altă parte, prin Fondul pentru o tranziție 
energetică echitabilă.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Fondurile alocate politicii de 
coeziune în perioada 2021-2027 ar trebui 
menținute cel puțin la nivelul bugetului 
pentru 2014-2020 pentru a garanta 
îndeplinirea obiectivelor de bază ale 
politicii, implementarea proiectelor de 
investiții mari și reducerea disparităților 
de dezvoltare între regiuni.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o Europă mai inteligentă, prin 
promovarea unei transformări economice 
inovatoare și inteligente;

(a) „o Europă competitivă și mai 
inteligentă, sustenabilă, prin întărirea 
coeziunii sale economice, sociale și 
teritoriale, prin reducerea asimetriilor 
naționale și regionale și prin promovarea 
unei transformări economice inovatoare și 
inteligente”

Amendamentul 6

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, cu emisii 
scăzute de carbon, promovând tranziția
către o energie nepoluantă și echitabilă, 
investițiile verzi și albastre, economia 
circulară, adaptarea structurală și la 
schimbările climatice și prevenirea și 
gestionarea riscurilor;
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Amendamentul 7

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 conectată mai mult și 
mai bine consolidând transportul durabil, 
mobilitatea sigură și inteligentă, 
intermodalitatea, interoperabilitatea, mai 
ales în sectorul transporturilor, precum și 
conectivitatea TIC regională, și, de 
asemenea. reducând izolarea regiunilor 
ultraperiferice prin investiții în 
accesibilitatea acestora și mizând pe 
mobilitatea ecologică.

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) o Europă mai solidară, prin 
susținerea integrării persoanelor cu 
dizabilități;

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia poate implementa 
cooperarea regiunilor ultraperiferice în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană (Interreg), prin gestiune 
indirectă.

3. Comisia poate implementa 
cooperarea regiunilor ultraperiferice în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană (Interreg), prin gestiune 
indirectă, cu acordul prealabil al părților.

Justificare

Clarificare în conformitate cu articolul 60 din propunerea de regulament al UE 
COM(2018)0374 privind obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg). 
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cel puțin o dată pe an, Comisia 
consultă organizațiile care reprezintă 
partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește implementarea programelor.

4. Cel puțin o dată pe an, Comisia se 
consultă cu organizațiile care reprezintă 
partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește implementarea programelor și 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport despre rezultatele 
obținute.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statul membru prezintă acordul de 
parteneriat Comisiei înainte de prezentarea 
primului program sau concomitent cu 
aceasta.

2. Statul membru prezintă acordul de 
parteneriat Comisiei înainte de prezentarea 
primului program sau concomitent cu 
aceasta, dar nu mai târziu de 31 
decembrie 2021.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obiectivele de politică selecționate, 
indicându-se fondul și programele prin 
intermediul cărora vor fi urmărite și o 
justificare în acest sens, iar dacă este cazul, 
o justificare privind utilizarea modului de 
punere în practică al InvestEU, ținându-se 
cont de recomandările relevante specifice 
fiecărei țări;

(a) obiectivele de politică selecționate, 
indicându-se fondul și programele prin 
intermediul cărora vor fi urmărite și o 
justificare în acest sens, iar dacă este cazul, 
o justificare privind utilizarea modului de 
punere în practică al InvestEU, ținându-se 
cont, printre altele, de recomandările 
relevante specifice fiecărei țări;
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia evaluează acordul de 
parteneriat și conformitatea acestuia cu 
prezentul regulament și cu normele 
specifice ale fiecărui fond. În evaluarea sa, 
Comisia ia în considerare, în mod 
particular, recomandările relevante 
specifice fiecărei țări.

1. Comisia evaluează acordul de 
parteneriat și conformitatea acestuia cu 
prezentul regulament și cu normele 
specifice ale fiecărui fond. În evaluarea sa, 
Comisia ia în considerare dispozițiile 
articolelor 4 și 8 și, dacă este cazul, 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate formula observații în 
termen de trei luni de la data transmiterii 
acordului de parteneriat de către statul 
membru.

2. Comisia poate formula observații în 
termen de două luni de la data transmiterii 
acordului de parteneriat de către statul 
membru.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statul membru revizuiește acordul 
de parteneriat, ținând seama de observațiile 
formulate de Comisie.

3. În termen de o lună, statul
membru revizuiește acordul de parteneriat, 
ținând seama de observațiile primite de la
Comisie.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă o decizie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
prin care aprobă acordul de parteneriat în 
termen de cel mult patru luni de la data 
prezentării respectivului acord de 
parteneriat de către statul membru în cauză. 
Acordul de parteneriat nu se modifică.

4. Comisia adoptă o decizie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
prin care aprobă acordul de parteneriat în 
termen de cel mult patru luni de la data 
primei prezentări a respectivului acord de 
parteneriat de către statul membru în cauză. 
Acordul de parteneriat nu se modifică.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Sumele menționate la alineatul (1) 
sunt utilizate, în cadrul componentei 
InvestEU corespunzătoare, pentru 
proiectele executate de statul membru în 
cauză.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. În ceea ce privește suspendarea 
angajamentelor sau a plăților care urmează 
a fi impusă, domeniul de aplicare și nivelul 
acesteia sunt proporționate, respectă 
egalitatea de tratament între statele membre 
și țin cont de circumstanțele economice și 
sociale în care se află statul membru în 
cauză, în special de nivelul șomajului și de 
nivelul sărăciei și al excluziunii sociale din 
statul membru în cauză comparativ cu 
media la nivelul Uniunii, precum și de 
impactul suspendării asupra economiei 
statului membru în cauză. Impactul 
suspendării asupra programelor de 
importanță critică pentru corectarea 
condițiilor economice sau sociale 
nefavorabile este un factor specific care se 

9. În ceea ce privește suspendarea 
angajamentelor sau a plăților care urmează 
a fi impusă, domeniul de aplicare și nivelul 
acesteia sunt proporționate, respectă 
egalitatea de tratament între statele membre 
și țin cont de circumstanțele economice și 
sociale în care se află statul membru în 
cauză, în special de nivelul șomajului și de 
nivelul sărăciei și al excluziunii sociale din 
statul membru în cauză comparativ cu 
media la nivelul Uniunii, precum și de 
impactul suspendării asupra economiei 
statului membru în cauză. Impactul 
suspendării asupra programelor de 
importanță critică pentru corectarea 
condițiilor structurale, economice sau 
sociale nefavorabile, cum ar fi cele din 
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ia în seamă. regiunile ultraperiferice, este un factor 
specific care se ia în seamă.

Justificare

Având în vedere situația structurală, economică și socială a regiunilor ultraperiferice, care 
duce la constrângeri și la costuri suplimentare în dezvoltarea lor, articolul 349 din TFUE le 
conferă un statut specific. Corelarea politicii de coeziune cu semestrul european nu poate 
duce la suspendarea angajamentelor sau a plăților în regiuni în cazul în care cel care încalcă 
obligațiile este statul, și nu regiunile.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) tipurile de acțiuni aferente, inclusiv 
o listă a operațiunilor de importanță 
strategică planificate și a contribuției lor 
preconizate la obiectivele specifice 
respective, precum și la strategiile 
macroregionale și strategiile privind 
bazinele maritime, după caz;

(i) tipurile de acțiuni aferente, inclusiv 
o listă a operațiunilor de importanță 
strategică planificate și a contribuției lor 
preconizate la obiectivele specifice 
respective, precum și la strategiile 
macroregionale și strategiile privind 
bazinele maritime, după caz, și un 
calendar;

Amendamentul 20

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 ia în 
considerare dispozițiile articolelor 4 și 8 și, 
dacă este cazul, recomandările relevante 
specifice fiecărei țări.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
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Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia poate formula observații în 
termen de trei luni de la data prezentării 
programului de către statul membru.

2. Comisia poate formula observații în 
termen de două luni de la data prezentării 
programului de către statul membru.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statul membru reexaminează 
programul, luând în considerare 
observațiile formulate de Comisie.

3. Statul membru reexaminează 
programul, luând în considerare 
observațiile primite din partea Comisiei.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă o decizie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
prin care aprobă programul, cel târziu în 
termen de șase luni de la data prezentării
programului de către statul membru.

4. Comisia adoptă o decizie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
prin care aprobă programul, cel târziu în 
termen de patru luni de la data primei 
prezentări a programului de către statul 
membru.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează modificarea și 
conformitatea sa cu prezentul regulament și 
cu regulamentele specifice ale fondurilor, 
inclusiv cu cerințele de la nivel național, și 
poate formula observații în termen de trei
luni de la prezentarea programului 

2. Comisia evaluează modificarea și 
conformitatea sa cu prezentul regulament și 
cu regulamentele specifice ale fondurilor, 
inclusiv cu cerințele de la nivel național, și 
poate formula observații în termen de două
luni de la prezentarea programului 



PE627.581v02-00 14/43 AD\1169258RO.docx

RO

modificat. modificat.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statul membru reexaminează 
programul modificat și ia în considerare 
observațiile formulate de Comisie.

3. În termen de o lună, statul
membru reexaminează programul 
modificat și ia în considerare observațiile 
primite din partea Comisiei.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia aprobă modificarea unui 
program cel târziu la șase luni de la 
prezentarea cererii de modificare de către 
statul membru.

4. Comisia aprobă modificarea unui 
program cel târziu la patru luni de la prima 
prezentare a cererii de modificare de către 
statul membru.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. În cazul regiunilor ultraperiferice, 
statul membru, pe parcursul perioadei de 
programare, poate transfera o sumă de 
până la 10 % din alocarea inițială a unei 
priorități și nu mai mult de 5 % din 
bugetul programului către o altă 
prioritate a aceluiași fond din același 
program.

Justificare

Având în vedere situația structurală, economică și socială a regiunilor ultraperiferice, care 
duce la constrângeri și la costuri suplimentare legate de dezvoltarea lor, articolul 349 din 
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TFUE le conferă un statut specific. Din acest motiv, este nevoie de o flexibilitate mai mare 
pentru regiunile ultraperiferice în ceea ce privește transferul de fonduri de la o prioritate la 
alta în cadrul aceluiași program, făcând posibilă abordarea constrângerilor structurale și 
neașteptate, în special a dezastrelor cauzate de schimbările climatice.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru sprijinul din partea FEDR, 
acordat în cadrul obiectivului „Investiții 
pentru ocuparea forței de muncă și creștere 
economică”, precum și pentru sprijinul din 
partea Fondului de coeziune: 2,5 %;

(a) pentru sprijinul din partea FEDR, 
acordat în cadrul obiectivului „Investiții 
pentru ocuparea forței de muncă și creștere 
economică”, precum și pentru sprijinul din 
partea Fondului de coeziune: 2,5 %; pentru 
regiunile ultraperiferice: 4 %;

Justificare

Având în vedere situația structurală, economică și socială a regiunilor ultraperiferice, care 
duce la constrângeri și la costuri suplimentare legate de dezvoltarea lor, articolul 349 din 
TFUE le conferă un statut specific. Aceste costuri suplimentare au, de asemenea, un impact 
asupra gestionării, controlării și monitorizării programelor.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru sprijinul din partea FSE+: 4 
%, iar pentru programele prevăzute la 
articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul 
(vii) din Regulamentul FSE+: 5 %;

(b) pentru sprijinul din partea FSE+: 
4 % și 5 % pentru regiunile 
ultraperiferice, iar pentru programele 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1) 
litera (c) punctul (vii) din Regulamentul 
FSE+: 5 %;

Justificare

Având în vedere situația structurală, economică și socială a regiunilor ultraperiferice, care 
duce la constrângeri și la costuri suplimentare în dezvoltarea lor, articolul 349 din TFUE le 
conferă un statut specific. Aceste costuri suplimentare au, de asemenea, un impact asupra 
gestionării, controlării și monitorizării programelor.
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru sprijinul din partea FEPAM: 
6 %;

(c) pentru sprijinul din partea FEPAM: 
6 %; pentru regiunile ultraperiferice: 
7 %;

Justificare

Având în vedere situația structurală, economică și socială a regiunilor ultraperiferice, care 
duce la constrângeri și la costuri suplimentare în dezvoltarea lor, articolul 349 din TFUE le 
conferă un statut specific. Aceste costuri suplimentare au, de asemenea, un impact asupra 
gestionării, controlării și monitorizării programelor.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea de management transmite 
Comisiei, în format electronic, date 
cumulative pentru fiecare program până la 
31 ianuarie, 31 martie, 31 mai, 31 iulie, 
30 septembrie și 30 noiembrie în fiecare 
an, utilizând modelul prevăzut în anexa 
VII.

Autoritatea de management transmite 
Comisiei, în format electronic, date 
cumulative pentru fiecare program până la 
31 mai și 30 noiembrie în fiecare an, 
utilizând modelul prevăzut în anexa VII.

Justificare

Gestionarea programului este relativ complexă, iar eliminarea unor date ar facilita punerea 
în aplicare a programelor.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prima transmitere a datelor trebuie 
efectuată până la 31 ianuarie 2022, iar 
ultima până la 31 ianuarie 2030.

Prima transmitere a datelor trebuie 
efectuată până la 31 mai 2022, iar ultima 
până la 31 ianuarie 2030.

Justificare

Gestionarea programului este relativ complexă, iar eliminarea unor date ar facilita 
executarea programelor.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea de management se 
asigură că, în termen de șase luni de la 
aprobarea programului, există un site web 
care conține informații privind programele 
aflate sub responsabilitatea sa, cuprinzând 
obiectivele, activitățile, posibilitățile de 
finanțare disponibile și realizările 
programelor.

1. Autoritatea de management se 
asigură că, în termen de șase luni de la 
aprobarea programului, există un site web 
care conține informații privind programele 
aflate sub responsabilitatea sa, cuprinzând 
obiectivele, activitățile, calendarul 
cererilor de propuneri, posibilitățile de 
finanțare disponibile și realizările 
programelor.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Operațiunile nu sunt selectate 
pentru sprijin din partea fondurilor dacă au 
fost încheiate în mod fizic sau 
implementate integral înainte de depunerea 
cererii de finanțare în cadrul programului 
la autoritatea de management, indiferent 
dacă au fost efectuate sau nu toate plățile 
aferente.

6. Operațiunile nu sunt selectate 
pentru sprijin din partea fondurilor dacă au 
fost încheiate în mod fizic sau 
implementate integral înainte de depunerea 
cererii de finanțare în cadrul programului 
la autoritatea de management, indiferent 
dacă au fost efectuate sau nu toate plățile 
aferente. Prezentul alineat nu se aplică 
ajutoarelor prevăzute la articolul 21 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX (privind 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
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maritime) în ceea ce privește 
compensațiile pentru costurile 
suplimentare în cazul produselor 
pescărești și de acvacultură din regiunile 
ultraperiferice și în ceea ce privește 
operațiunile legate de alocarea 
suplimentară specifică pentru regiunile 
ultraperiferice în temeiul Regulamentului 
(UE) XXXX (FEDR și Fondul de 
coeziune).

Justificare

Se clarifică faptul că prezentul alineat nu se aplică FEPAM în conformitate cu articolul 21 
din propunerea Comisiei sau FEDR sau Fondului de coeziune, în special în cazul alocării 
suplimentare specifice pentru regiunile ultraperiferice.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întreprinderile din țări terțe sunt 
autorizate să participe la licitații pentru 
proiecte finanțate de UE numai în cazul 
în care și întreprinderile din UE pot 
participa la licitații publice în țările de 
origine ale acestor întreprinderi.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 61a

Ajutoarele de stat

Operațiunile finanțate în cadrul 
programelor vizate de prezentul 
regulament sunt considerate conforme cu 
normele UE privind ajutoarele de stat.
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Justificare

Compatibilitatea automată va contribui la eficientizarea gestionării programelor.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia adoptă un act de punere în 
aplicare care prevede formatul care trebuie 
utilizat pentru raportarea neregulilor în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 109 alineatul (2), 
pentru a asigura existența unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
prezentului articol.

(11) Comisia adoptă un act de punere în 
aplicare care prevede formatul care trebuie 
utilizat pentru raportarea neregulilor în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 109 alineatul (2), 
pentru a asigura existența unor condiții și 
reguli uniforme pentru punerea în aplicare 
a prezentului articol.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procedurile în toate etapele sunt puse în 
aplicare prin intermediul serviciilor 
electronice și sunt pe deplin transparente.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 2021: 0,5 %; (a) 2021: 1 %;

\\ipolbrusnvf01\TRAN\docep\AM\CompZlotowskiCPREN.docx

Amendamentul 40

Propunere de regulament
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Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 1,0 %;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 2 %;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 2,5 %;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2,5 %;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) 2026: 0.5% (f) 2026: 2,5 %

Amendamentul 45
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Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) 2027-2029: 3 %

Justificare

Având în vedere situația structurală, economică și socială a regiunilor ultraperiferice, care 
duce la constrângeri și la costuri suplimentare legate de dezvoltarea lor, articolul 349 din 
TFUE le conferă un statut specific. Menținerea actualelor rate de prefinanțare în 
conformitate cu prevederile articolului 134 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 este 
esențială pentru executarea programelor.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele pentru coeziunea economică, 
socială și teritorială disponibile pentru 
angajamentul bugetar pentru perioada 
2021-2027 sunt de 330 624 388 630 EUR 
la prețurile din 2018.

Resursele pentru coeziunea economică, 
socială și teritorială disponibile pentru 
angajamentul bugetar pentru perioada 
2021-2027 sunt de 372 197 000 000 EUR 
la prețurile din 2018.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Resursele pentru obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică” se ridică la 97,5 % 
din resursele globale (și anume, un total 
de 322 194 388 630 EUR) și se alocă după 
cum urmează:

1. Resursele pentru obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică” se ridică la 97,5 % 
din resursele globale și se alocă după cum 
urmează:

Amendamentul 48

Propunere de regulament
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Articolul 104 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 61,6 % (și anume, un total de 198 
621 593 157 EUR) pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate;

(a) 61,6 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 14,3 % (și anume, un total de 
45 934 516 595 EUR) pentru regiunile de 
tranziție;

(b) 14,3 % pentru regiunile de tranziție;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 10,8 % (și anume, un total de 
34 842 689 000 EUR) pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(c) 10,8 % pentru regiunile mai 
dezvoltate;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 12,8 % (și anume, un total de 
41 348 556 877 EUR) pentru statele 
membre care beneficiază de sprijin din 
Fondul de coeziune;

(d) 12,8 % pentru statele membre care 
beneficiază de sprijin din Fondul de 
coeziune;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
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Articolul 104 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul finanțării suplimentare pentru 
regiunile ultraperiferice menționate la 
alineatul (1) litera (e) alocate FSE+ este de 
376 928 934 EUR.

376 928 934 EUR se adaugă din FSE + la 
cuantumul finanțării suplimentare pentru 
regiunile ultraperiferice menționate la 
alineatul (1) litera (e).

Justificare

Clarificare în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din propunerea de regulament privind 
Fondul social european +.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 4 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia informează Parlamentul și 
statele membre cu privire la suma și la 
criteriile respective cel târziu cu 2 ani 
înainte de prezentarea unei cereri pentru 
MIE.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 4 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

30% din resursele transferate MIE sunt 
puse, imediat după transfer, la dispoziția 
tuturor statelor membre eligibile pentru 
finanțare din Fondul de coeziune, în 
vederea finanțării proiectelor de 
infrastructură de transport, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) [noul 
Regulament MIE].

eliminat

Amendamentul 55
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Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 4 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul Regulamentului 
(UE) [noul Regulament MIE] se aplică 
cererilor specifice menționate la primul 
paragraf. Până la 31 decembrie 2023, 
selecția proiectelor eligibile pentru 
finanțare respectă alocările naționale din 
Fondul de coeziune cu privire la 70% din 
resursele transferate către MIE..

Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul Regulamentului 
(UE) [noul Regulament MIE] se aplică 
cererilor specifice menționate la primul 
paragraf. Până la 31 decembrie 2022, 
selecția proiectelor eligibile pentru 
finanțare respectă alocațiile naționale din 
cadrul Fondului de coeziune.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 4 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2024, resursele 
transferate către MIE care nu au fost 
angajate pentru un proiect de infrastructură 
de transport sunt puse la dispoziția tuturor 
statelor membre eligibile pentru finanțare 
din Fondul de coeziune, în vederea 
finanțării proiectelor de infrastructură de 
transport în conformitate cu Regulamentul 
(UE) [noul Regulament MIE].

Începând cu 1 ianuarie 2023, resursele 
transferate către MIE care nu au fost 
angajate pentru un proiect de infrastructură 
de transport sunt puse la dispoziția tuturor 
statelor membre eligibile pentru finanțare 
din Fondul de coeziune, în vederea 
finanțării proiectelor de infrastructură de 
transport în conformitate cu Regulamentul 
(UE) [noul Regulament MIE].

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană (Interreg) 
reprezintă 2,5 % din resursele globale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2021-2027 (și 
anume, un total de 8 430 000 000 EUR).

7. Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană (Interreg) 
reprezintă 3 % din resursele globale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2021-2027 (și 
anume, un total de 10 116 000 000 EUR).



AD\1169258RO.docx 25/43 PE627.581v02-00

RO

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) maximum 15 % din alocările totale 
pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
către regiuni de tranziție sau regiuni mai 
dezvoltate și de la regiunile de tranziție 
către regiuni mai dezvoltate;

eliminat

Justificare

O realocare a fondurilor de la regiunile mai puțin dezvoltate la regiunile foarte dezvoltate nu 
este în conformitate cu spiritul politicii de coeziune.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 70% pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate;

(a) 85 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate;

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 55 % pentru regiunile de tranziție; (b) 60 % pentru regiunile de tranziție;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 40 % pentru regiunile mai (c) 50 % pentru regiunile mai 



PE627.581v02-00 26/43 AD\1169258RO.docx

RO

dezvoltate. dezvoltate.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare pentru Fondul de 
coeziune la nivelul fiecărei priorități nu 
poate depăși 70%.

Rata de cofinanțare pentru Fondul de 
coeziune la nivelul fiecărei priorități nu 
poate depăși 85 %.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare pentru programele 
Interreg nu poate depăși 70%.

Rata de cofinanțare pentru programele 
Interreg nu poate depăși 85 %.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 Coduri pentru dimensiunea „domeniu de intervenție” – Obiectivul 
de politică 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 100 % 40 %
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la economia cu emisii scăzute de carbon și la reziliența la 
schimbările climatice

028 Energii regenerabile: energia vântului 100 % 40 %

029 Energii regenerabile: energia solară 100 % 40 %

030 Energii regenerabile: biomasa 100 % 40 %

031 Energii 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 %

044 Gestionarea deșeurilor comerciale, industriale sau periculoase 0 % 100 %
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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 %

027a

Sprijin pentru întreprinderile care suferă modificări 
structurale în vederea stimulării unei economii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și a producerii de energie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon

100 % 40 %

028 Energii regenerabile: energia vântului 100 % 40 %

029 Energii regenerabile: energia solară 100 % 40 %

030 Energii regenerabile: biomasa 100 % 40 %

031 Energii 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 100 % 100 %
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managementul riscurilor legate de climă: inundații (inclusiv 
sensibilizare, protecție civilă și sisteme și infrastructuri de 
management al dezastrelor)

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 %

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 %

046 a Reabilitarea regiunilor cu mine de cărbune 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 65
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Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 Coduri pentru dimensiunea „domeniu de intervenție” – Obiectivul 
de politică 3

Textul propus de Comisie

Obiectivul de politică 3: O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a 
conectivității TIC regionale

051
TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (rețea 
magistrală/de backhaul)

0 % 0 %

052

TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/buclă 
locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră 
optică, până la punctul de distribuție din locul de deservire pentru 
proprietățile cu mai multe apartamente)

0 % 0 %

053

TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/buclă 
locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră 
optică, până la punctul de distribuție din locul de deservire pentru 
locuințe și proprietăți comerciale) 

0 % 0 %

054
TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/buclă 
locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră 
optică, până la stația de bază pentru comunicații wireless avansate) 

0 % 0 %

055
TIC: Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse 
informatice/echipamente la scară mare, centre de date, senzori și 
alte echipamente wireless)

0 % 0 %

056 Autostrăzi și drumuri nou construite – Rețeaua centrală TEN-T 0 % 0 %

057 Autostrăzi și drumuri nou construite – Rețeaua globală TEN-T 0 % 0 %

058
Legături rutiere secundare nou construite către rețeaua rutieră și 
nodurile TEN-T

0 % 0 %

059 Alte drumuri de acces naționale, regionale și locale nou construite 0 % 0 %

060
Autostrăzi și drumuri reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua 
centrală TEN-T

0 % 0 %

061
Autostrăzi și drumuri reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua 
globală TEN-T

0 % 0 %

062
Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri 
naționale, regionale sau locale)

0 % 0 %

063 Digitalizarea transporturilor: drumuri 40 % 0 %

064 Căi ferate nou construite – Rețeaua centrală TEN-T 100 % 40 %

065 Căi ferate nou construite – Rețeaua globală TEN-T 100 % 40 %

066 Alte căi ferate nou construite 100 % 40 %

067 Căi ferate reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua centrală TEN-T 0 % 40 %
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068 Căi ferate reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua globală TEN-T 0 % 40 %

069 Alte căi ferate reconstruite sau îmbunătățite 0 % 40 %

070 Digitalizarea transporturilor: căi ferate 40 % 0 %

071 Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) 0 % 40 %

072 Active feroviare mobile 40 % 40 %

073 Infrastructuri de transporturi urbane curate 100 % 40 %

074 Material rulant de transport urban curat 100 % 40 %

075 Infrastructuri de ciclism 100 % 100 %

076 Digitalizarea transportului urban 40 % 0 %

077 Infrastructuri pentru combustibili alternativi 100 % 40 %

078 Transporturi multimodale (TEN-T) 40 % 40 %

079 Transporturi multimodale (neurbane) 40 % 40 %

080 Porturi maritime (TEN-T) 40 % 0 %

081 Alte porturi maritime 40 % 0 %

082 Căi navigabile și porturi interioare (TEN-T) 40 % 0 %

083 Căi navigabile și porturi interioare (regionale și locale) 40 % 0 %

084 Digitalizarea transportului: alte moduri de transport 40 % 0 %

Amendamentul

Obiectivul de politică 3: O Europă mai conectată prin dezvoltarea mobilității și a 
conectivității TIC regionale

051
TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (rețea 
magistrală/de backhaul)

100 % 0 %

052

TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/buclă 
locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră 
optică, până la punctul de distribuție din locul de deservire pentru 
proprietățile cu mai multe apartamente)

100 % 0 %

053

TIC: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/buclă 
locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră 
optică, până la punctul de distribuție din locul de deservire pentru 
locuințe și proprietăți comerciale) 

100 % 0 %

054
ICT: Rețea în bandă largă de foarte mare capacitate (acces/buclă 
locală cu performanțe echivalente celor ale unei instalații de fibră 
optică, până la stația de bază pentru comunicații wireless avansate) 

100 % 0 %

055
TIC: Alte tipuri de infrastructuri TIC (inclusiv resurse 
informatice/echipamente la scară mare, centre de date, senzori și 
alte echipamente wireless)

100 % 0 %
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056
Autostrăzi, poduri și drumuri nou construite – Rețeaua centrală 
TEN-T

50 % 0 %

057
Autostrăzi, poduri și drumuri nou construite – Rețeaua globală 
TEN-T

50 % 0 %

058
Legături rutiere secundare nou construite către rețeaua rutieră și 
nodurile TEN-T

50 % 0 %

059 Alte drumuri de acces naționale, regionale și locale nou construite 0 % 0 %

059a
Controlul și modernizarea podurilor rutiere și tunelurilor 
existente din motive de siguranță

0 % 0 %

060
Autostrăzi, poduri și drumuri reconstruite sau îmbunătățite –
Rețeaua centrală TEN-T

0 % 0 %

061
Autostrăzi, poduri și drumuri reconstruite sau îmbunătățite –
Rețeaua globală TEN-T

0 % 0 %

062
Alte drumuri reconstruite sau îmbunătățite (autostrăzi, drumuri 
naționale, regionale sau locale)

0 % 0 %

063 Digitalizarea transporturilor: drumuri 100 % 0 %

064 Căi ferate nou construite – Rețeaua centrală TEN-T 100 % 40 %

065 Căi ferate nou construite – Rețeaua globală TEN-T 100 % 40 %

066 Alte căi ferate nou construite 100 % 40 %

067 Căi ferate reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua centrală TEN-T 100 % 40 %

068 Căi ferate reconstruite sau îmbunătățite – Rețeaua globală TEN-T 100 % 40 %

068 a
Refacerea conexiunilor feroviare transfrontaliere regionale care 
au fost abandonate sau dezafectate (verigi lipsă)

0 % 0 %

069 Alte căi ferate reconstruite sau îmbunătățite 100 % 40 %

069 a Aeroporturi reconstruite sau îmbunătățite

069 b
Controlul și modernizarea podurilor și tunelurilor feroviare 
existente din motive de siguranță 

0 % 0 %

070 Digitalizarea transporturilor: căi ferate 100 % 0 %

071 Sistemul european de management al traficului feroviar (ERTMS) 100 % 40 %

071 a Sistemul de informații fluviale (RIS)

072 Active feroviare mobile 40 % 40 %

073 Infrastructuri de transporturi urbane curate 100 % 40 %

074 Material rulant de transport urban curat 100 % 40 %

075 Infrastructuri pentru ciclism și circuite pedestre 100 % 100 %

076 Digitalizarea transportului urban 100 % 100 %

077 Infrastructuri pentru combustibili alternativi 100 % 100 %
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078 Transporturi multimodale (TEN-T) 100 % 100 %

079 Transporturi multimodale (neurbane) 100 % 100 %

079 a
Sistemele de mobilitate partajată interconectate cu transportul 
public în zonele rurale (SMARTA)

0 % 0 %

080 Porturi maritime (TEN-T) 40 % 0 %

081 Alte porturi maritime 40 % 0 %

081 a
Transport maritim transfrontalier pe distanțe scurte în cadrul 
autostrăzilor maritime

0 % 0 %

082 Căi navigabile și porturi interioare (TEN-T) 40 % 0 %

083 Căi navigabile și porturi interioare (regionale și locale) 40 % 0 %

084 Digitalizarea transportului: alte moduri de transport 100 % 100 %

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Anexa IV – tabel – punctul 2 – rândul 4

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 riscurilor

FEDR și Fondul de 
coeziune: 
2.4.Promovarea 
adaptării la 
schimbările climatice, 
a prevenirii riscurilor 
și a rezilienței la 
dezastre

Cadru eficace de 
management al 
riscului de dezastre.

Existența unui plan 
național sau regional 
de management al 
riscului de dezastre, 
coerent cu actualele 
strategii de adaptare la 
schimbările climatice, 
care cuprinde:

1. o descriere a 
principalelor riscuri, 
evaluate în 
conformitate cu 
dispozițiile 
articolului 6 litera (a) 
din Decizia nr. 
1313/2013/UE, care 
reflectă amenințările 
curente și cele pe 
termen lung (25-35 de 
ani). În ceea ce 
privește riscurile 
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legate de schimbările 
climatice, evaluarea se 
bazează pe 
previziunile și 
scenariile în materie 
de schimbări climatice

2. o descrierea a 
măsurilor de 
prevenire, pregătire și 
reacție la dezastre, 
prin care să se 
abordeze principalele 
riscuri identificate. 
Măsurile sunt 
ierarhizate în funcție 
de riscuri și de 
impactul economic al 
acestora, de lacunele 
în materie de 
capacități1, precum și 
de eficiența și 
eficacitatea lor, 
ținând-se cont de 
alternativele posibile

3. informații 
privind resursele și 
mecanismele bugetare 
și de finanțare 
disponibile pentru a 
acoperi costurile de 
exploatare și de 
întreținere legate de 
prevenire, pregătire și 
reacție

__________________

1 Astfel cum au fost evaluate în evaluarea capacităților de management al riscurilor, 
prevăzută în temeiul articolului 6 litera (c) din Decizia 1313/2013

Amendamentul

2. O Europă mai 
ecologică, cu emisii 
scăzute de carbon, 
prin promovarea 
tranziției către o 
energie nepoluantă și 
echitabilă, a 

FEDR și Fondul de 
coeziune: 2.4. 
Promovarea adaptării 
la schimbările 
climatice și 
structurale, a 
prevenirii riscurilor și 

Cadru eficace de 
management al 
riscului de dezastre.

Existența unui plan 
național sau regional 
de management al 
riscului de dezastre, 
coerent cu actualele 
strategii de adaptare la 
schimbările climatice, 
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investițiilor verzi și 
albastre, a economiei 
circulare, a adaptării la 
schimbările climatice 
și a prevenirii și 
gestionării riscurilor

a rezilienței în urma 
dezastrelor

care cuprinde:

1. o descriere a 
principalelor riscuri, 
evaluate în 
conformitate cu 
dispozițiile 
articolului 6 litera (a) 
din Decizia nr. 
1313/2013/UE, care 
reflectă amenințările 
curente și cele pe 
termen lung (25-35 de 
ani). În ceea ce 
privește riscurile 
legate de schimbările
climatice, evaluarea se 
bazează pe 
previziunile și 
scenariile în materie 
de schimbări climatice

2. o descrierea a 
măsurilor de 
prevenire, pregătire și 
reacție la dezastre, 
prin care să se 
abordeze principalele 
riscuri identificate. 
Măsurile sunt 
ierarhizate în funcție 
de riscuri și de 
impactul economic al 
acestora, de lacunele 
în materie de 
capacități1, precum și 
de eficiența și 
eficacitatea lor, 
ținând-se cont de 
alternativele posibile

3. informații 
privind resursele și 
mecanismele bugetare 
și de finanțare 
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disponibile pentru a 
acoperi costurile de 
exploatare și de 
întreținere legate de 
prevenire, pregătire și 
reacție

__________________

1 Astfel cum au fost evaluate în evaluarea capacităților de management al riscurilor, 
prevăzută în temeiul articolului 6 litera (c) din Decizia 1313/2013

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Anexa IV – tabel – punctul 3 – rândul 2

Textul propus de Comisie

3. O Europă mai 
conectată prin 
dezvoltarea mobilității 
și a conectivității TIC 
regionale

FEDR și Fondul de 
coeziune:

Planificarea globală a 
transporturilor la 
nivelul corespunzător

Se efectuează o 
cartografiere 
multimodală a 
infrastructurilor 
existente și a celor 
planificate până în 
2030, care:

3,2 Dezvoltarea unei 
rețele TEN-T 
sustenabile, reziliente 
în fața schimbărilor 
climatice, inteligente, 
sigure și intermodale

1. conține o 
justificare economică 
a investițiilor 
planificate, susținută 
de o analiză solidă a 
cererii și de o 
modelare a traficului, 
care ar trebui să ia în 
considerare impactul 
preconizat al 
liberalizării sectorului 
feroviar

2. reflectă 
planurile privind 
calitatea aerului, 
ținând seama în 
special de planurile 
naționale de 
decarbonizare

3. include 
investițiile în 
coridoarele rețelei 
centrale TEN-T, astfel 
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cum sunt definite în 
Regulamentul (UE) 
nr. 1316/2013, în 
conformitate cu 
respectivele planuri de 
lucru ale rețelei TEN-
T

4. în ceea ce 
privește investițiile din 
afara rețelei centrale 
TEN-T, garantează 
complementaritatea 
prin asigurarea unei 
conectivități suficiente 
la rețeaua centrală 
TEN-T și la nodurile 
acesteia pentru 
regiunile și 
comunitățile locale

5. asigură 
interoperabilitatea 
rețelei feroviare, prin 
desfășurarea 
Sistemului european 
de management al 
traficului feroviar 
(ERTMS) conform cu 
norma baseline-3, care 
să acopere cel puțin 
Planul european de 
desfășurare

6. promovează 
multimodalitatea, 
identificând nevoile de 
terminale multimodale 
sau de transbordare 
din cadrul 
transportului de 
pasageri sau marfă, 
precum și nevoile de 
moduri active de 
transport

7. include măsuri 
vizând promovarea 
combustibililor 
alternativi, în 
conformitate cu 
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cadrele naționale de 
politică relevante

8. include o 
evaluare a riscurilor în 
materie de siguranță 
rutieră în conformitate 
cu strategiile naționale 
existente privind 
siguranța rutieră, 
însoțită de o 
cartografiere a 
drumurilor și a 
secțiunilor afectate, cu 
o ierarhizare a 
investițiilor 
corespunzătoare

9. furnizează 
informații privind 
resursele bugetare și 
de finanțare 
corespunzătoare 
investițiilor 
planificate și necesare 
pentru acoperirea 
costurilor de 
exploatare și de
întreținere a 
infrastructurilor 
existente și a celor 
planificate

Amendamentul

3. O Europă 
mai conectată 
prin 
dezvoltarea 
mobilității și a 
conectivității 
TIC regionale

FEDR și 
Fondul de 
coeziune:

Planificarea 
globală a 
transporturilor 
la nivelul 
corespunzător

Se efectuează o cartografiere multimodală a 
infrastructurilor existente și a celor 
planificate până în 2030, care:

3,2 
Dezvoltarea 
unei rețele 
TEN-T 
sustenabile, 
reziliente în 
fața 

-1a. presupune că trebuie asigurată 
coeziunea socială, economică și teritorială 
și, într-o mai mare măsură, trebuie realizate 
legăturile lipsă și eliminate strangulările din 
rețeaua TEN-T, ceea ce presupune și 
investiții în infrastructura fizică



AD\1169258RO.docx 39/43 PE627.581v02-00

RO

schimbărilor 
climatice, 
inteligente, 
sigure și 
intermodale

1. conține o justificare economică a 
investițiilor planificate, susținută de o analiză 
solidă a cererii și de o modelizare a traficului, 
care ar trebui să ia în considerare impactul 
preconizat al deschiderii piețelor de servicii 
feroviare

2. reflectă planurile privind calitatea 
aerului, ținând seama în special de strategiile 
naționale de reducere a emisiilor în sectorul 
transporturilor

3. include investiții în coridoarele rețelei 
centrale TEN-T, definite în Regulamentul 
(UE) nr. 1316/2013, în conformitate cu 
respectivele planuri de lucru ale rețelei TEN-
T, precum și în tronsoane pre-identificate 
din rețeaua globală

4. pentru investițiile din afara rețelei 
centrale TEN-T, garantează 
complementaritatea printr-o conectivitate 
suficientă la rețeaua centrală TEN-T și la 
nodurile acesteia pentru rețelele urbane, 
regiuni și comunitățile locale

5. asigură interoperabilitatea rețelei 
feroviare, prin instalarea Sistemului european 
de management al traficului feroviar 
(ERTMS) conform cu norma baseline-3, 
acoperind cel puțin Planul european de 
instalare

6. promovează multimodalitatea, 
identificând nevoile de terminale 
multimodale sau de transbordare din cadrul 
transportului de pasageri sau marfă, precum 
și nevoile de moduri active de transport

7. include măsuri vizând promovarea 
combustibililor alternativi, în conformitate cu 
cadrele naționale de politică relevante

8. include o evaluare a riscurilor pentru 
siguranța rutieră în conformitate cu strategiile 
naționale existente privind siguranța rutieră, 
însoțită de o cartografiere a drumurilor și a 
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secțiunilor afectate, cu o ierarhizare a 
investițiilor corespunzătoare

9a. promovează inițiative sustenabile la 
nivel regional și transfrontalier în domeniul 
turismului, care să conducă la situații 
reciproc avantajoase atât pentru turiști, cât 
și pentru locuitori, cum ar fi interconectarea 
rețelei EuroVelo cu rețeaua feroviară 
transeuropeană.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Anexa XXII – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. La sumele pe regiune de nivelul 
NUTS 2 obținute în conformitate cu 
punctul (5) se adaugă suma rezultată din 
acordarea unei prime de 400 EUR pe 
persoană pe an, aplicată ponderii populației 
din regiunea cu o migrație netă din țări din 
afara UE în statul membru începând de la 1 
ianuarie 2013.

6. La sumele pe regiune de nivelul 
NUTS 2 obținute în conformitate cu 
punctul (5) se adaugă suma rezultată din 
acordarea unei prime de 1 000 EUR pe 
persoană pe an, aplicată ponderii populației 
din regiunea cu o migrație netă din țări din 
afara UE în statul membru începând de la 1 
ianuarie 2013

Justificare

Alături de tema migrației, tema integrării este esențială pentru o dezvoltare regională reușită.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Anexa XXII – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. La sumele pe regiune de nivelul 
NUTS 2 obținute în conformitate cu 
punctul (5) și care vizează și regiunile 
miniere se adaugă suma de 500 EUR 
pentru fiecare loc de muncă restructurat 
sau dispărut ca urmare a schimbărilor 
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structurale ce vizează o aprovizionare cu 
energie fără emisii de dioxid de carbon;

Justificare

Reducerea extracției de cărbune și trecerea la surse alternative de energie, impusă în parte și 
de politicile europene în domeniul climei, constituie provocări majore pentru anumite regiuni 
care mai înainte au fost producătoare de cărbune. Mai ales pentru regiunile cu mine de 
cărbune, eliminarea treptată a cărbunelui va fi o povară economică și o amenințare pentru 
locurile de muncă. Această schimbare structurală trebuie atenuată, sprijinită, veghind ca 
efectele asupra ocupării forței de muncă să fie tolerabile.
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