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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

După cum se prevede la articolul 177 din TFUE și în protocolul nr. 28 la acesta, Fondul de 
coeziune sprijină statele membre al căror VNB pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din 
media UE-27 să facă investiții în rețelele de transport TEN-T și în domeniul mediului. 
Aplicând tratatul, propunerea Comisiei Europene prevede ca în domeniul mediului, Fondul de 
coeziune să sprijine investițiile în adaptarea la schimbările climatice și prevenirea riscurilor, 
investițiile în sectoarele apei și deșeurilor, precum și în mediul urban. Investițiile în energie ar 
fi, de asemenea, eligibile pentru a beneficia de sprijin, cu condiția ca acestea să aibă efecte 
pozitive asupra mediului. În domeniul transporturilor, conform propunerii Comisiei, Fondul 
de coeziune va contribui la investițiile în rețeaua transeuropeană de transport de bază, precum 
și la cele în sisteme de transport cu emisii reduse de dioxid de carbon și în transportul urban.

Comisia Europeană propune alocarea a 68,7 miliarde EUR (în prețuri constante 2011) acestui 
fond. Această sumă nu este specificată în prezentul regulament privind Fondul de coeziune, ci 
în articolul 84 din propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind 
toate fondurile (RDC)1. Prin comparație, actualul cadru financiar multianual prevede alocarea 
a aproximativ 71 miliarde EUR (în prețuri constante 2011) pentru Fondul de coeziune. 

(în miliarde EUR – prețuri 
constante 2011)

CFM 2007 - 2013 CFM 2014 - 2020 Variație
FEDER 203 183 - 10 %
FSE 78 84 + 8 %
Fondul de coeziune 71 69 - 3 %
Total 354 336 - 5,3 %
Din cauza rotunjirii, este posibil ca sumele adunate să nu corespundă cu exactitate totalului prezentat.

Raportorul regretă această diminuare și reiterează convingerea exprimată de Parlamentul 
European în cadrul rezoluției sale din 8 iunie 2011, conform căreia „este necesară o creștere 
cu cel puțin 5 % a nivelului resurselor destinate următorului CFM” față de nivelul din 2013 
pentru a se atinge obiectivele politice și juridice convenite, iar „sumele alocate [politicii de 
coeziune] în perioada actuală de programare financiară ar trebui cel puțin menținute în 
următoarea perioadă”.

În plus, 10 miliarde EUR din cei 68,7 miliarde EUR vor fi alocați pentru a finanța rețelele de 
transport de bază în cadrul mecanismului „Conectarea Europei” (MCE). Ar trebui observat 
faptul că aceste 10 miliarde EUR sunt alocate în continuare statelor membre al căror VNB pe 
cap de locuitor este mai mic de 90 % din media UE-27, dar vor fi alocate direct proiectelor 
din domeniul rețelei transeuropene de transport de bază din respectivele state membre și 
deduse din alocările naționale în mod corespunzător, pe o bază proporțională. Ar trebui 
subliniat în continuare faptul că aceste proiecte vor respecta orientările revizuite privind TEN-
T, supuse în prezent dezbaterii. În sfârșit, aceste 10 miliarde EUR se vor supune condițiilor 

                                               
1 COM(2011) 615.
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mai avantajoase privind sprijinul financiar pe care le oferă Fondul de coeziune (o rată mai 
mare de cofinanțare, de până la 85 %, față de rata de 50 % prevăzută în cadrul MCE). 

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, 
să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. reamintește Rezoluția sa din 8 iunie 
2011 privind investiția în viitor: un nou 
cadru financiar multianual pentru o 
Europă competitivă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii1; reamintește că 
sunt necesare resurse suplimentare 
suficiente în contextul viitorului CFM 
pentru a permite Uniunii să își realizeze 
prioritățile politice existente și noile 
sarcini prevăzute de Tratatul de la 
Lisabona, precum și să reacționeze la 
evenimente neprevăzute; atrage atenția 
asupra faptului că, chiar și în condițiile 
unei creșteri cu cel puțin 5 % a nivelului 
resurselor pentru următorul CFM 
comparativ cu nivelul din 2013, nu se 
poate aduce decât o contribuție limitată la 
realizarea obiectivelor și angajamentelor 
convenite ale Uniunii și la respectarea 
principiului solidarității Uniunii; solicită 
Consiliului, în cazul în care nu este de 
acord cu această abordare, să identifice în 
mod clar la care dintre prioritățile sau 
proiectele sale politice ar putea renunța în 
totalitate, în ciuda valorii lor adăugate 
europene dovedite;
_________________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.
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Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)

Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul

1b. reamintește, în special, faptul că în 
Rezoluția sa din 8 iunie 2011 intitulată 
„Investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii”, Parlamentul European 
subliniază că „o politică de coeziune 
consolidată și de succes necesită o 
finanțare corespunzătoare” și conchide că 
„sumele alocate acesteia în perioada 
actuală de programare financiară ar 
trebui cel puțin menținute în următoarea 
perioadă”;

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În Rezoluția sa din 8 iunie 2011 
privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii”, Parlamentul European a 
subliniat „valoarea adăugată europeană a 
politicii de coeziune, întrucât această 
politică reprezintă un mecanism bine 
stabilit de realizare a creșterii economice 
și de creare de locuri de muncă, un 
instrument major pentru convergență, 
dezvoltare durabilă și solidaritate și una 
dintre politicile cele mai importante, 
vizibile și de succes ale Uniunii decenii la 
rând”. Parlamentul European a subliniat, 
totuși, că o politică de coeziune modernă 
trebuie să facă obiectul unor reforme 
structurale, în special în domeniul 
simplificării, să răspundă principalelor 
provocări cu care se confruntă Uniunea și 
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să promoveze sinergii cu alte politici și 
instrumente pe teren. Parlamentul 
European și-a exprimat convingerea că 
politica de coeziune a UE ar trebui să 
rămână o politică vizând ansamblul UE, 
care să ofere acces la resurse, experiență 
și asistență tuturor regiunilor UE.

Justificare

Punctul 64 din rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la investiția în 
viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. În rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
Parlamentul European a subliniat în 
continuare faptul că o politică de 
coeziune consolidată și de succes necesită 
o finanțare corespunzătoare și că sumele 
alocate acesteia în perioada actuală de 
programare financiară ar trebui cel puțin 
menținute în următoarea perioadă pentru 
a intensifica eforturile de reducere a 
disparităților de dezvoltare dintre 
regiunile UE. Prin CFM 2007-2013 s-au 
alocat Fondului de coeziune 71 miliarde 
EUR (în prețuri constante 2011). Cu toate 
acestea, Comisia propune alocarea a 68,7 
miliarde EUR (în prețuri constante 2011) 
pentru perioada 2014-2020, ceea ce ar 
însemna o micșorare cu 3 % a sumei față 
de perioada 2007-2013.

Justificare

Punctul 67 din rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la investiția în 
viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul (UE) nr. […]/2012 din 
[…] de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit maritim și care fac obiectul 
cadrului strategic comun și de stabilire a 
anumitor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 [regulamentul privind 
dispozițiile comune - RDC] stabilește un 
nou cadru pentru acțiune pentru fondurile 
structurale și pentru Fondul de coeziune. 
Este necesar să se precizeze obiectivele 
fondului de coeziune în ceea ce privește 
noul cadru pentru acțiunea sa și în raport 
cu scopul care i-a fost atribuit prin tratat.

(2) Regulamentul (UE) nr. […]/2012 din 
[…] de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit maritim și care fac obiectul 
cadrului strategic comun și de stabilire a 
anumitor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 [regulamentul privind 
dispozițiile comune - RDC] stabilește un 
nou cadru pentru acțiune pentru fondurile 
structurale și pentru Fondul de coeziune. 
Este necesar să se precizeze obiectivele 
fondului de coeziune în ceea ce privește 
noul cadru pentru acțiunea sa și în raport 
cu scopul care i-a fost atribuit prin tratat. 
Ar trebui, de asemenea, încurajate 
sinergiile dintre Fondul de coeziune și 
alte instrumente și programe ale UE, 
relevante pentru politica în domeniile 
transporturilor, energiei, climei și 
mediului.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea poate contribui, prin 
intermediul Fondului de coeziune, la 
acțiunile care au ca scop atingerea 
obiectivelor Uniunii în domeniul mediului 

(3) Uniunea ar trebui, de asemenea, să 
contribuie, prin intermediul Fondului de 
coeziune, la acțiunile care au ca scop 
atingerea obiectivelor Uniunii în domeniul 
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prevăzute la articolele 11 și 191 din tratat. mediului prevăzute la articolele 11 și 191 
din tratat.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Proiectele privind rețeaua transeuropeană 
de transport finanțate de Fondul de 
coeziune sunt în conformitate cu orientările 
adoptate prin Decizia nr. 661/2010/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 iulie 2010 privind orientările Uniunii 
pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de 
transport. În scopul concentrării eforturilor, 
ar trebui să se acorde prioritate proiectelor 
de interes comun, astfel cum au fost 
definite în decizia respectivă.

Proiectele privind rețeaua transeuropeană 
de transport finanțate de Fondul de 
coeziune sunt în conformitate cu orientările 
stabilite în Regulamentul (UE) nr. 
[…]/20121 privind orientările Uniunii 
pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de 
transport. În scopul concentrării eforturilor, 
ar trebui să se acorde prioritate proiectelor 
de interes comun, astfel cum au fost 
definite în decizia respectivă. 

______________
1 OJ L …

Justificare

Ar trebui să se facă referire la orientările privind TEN-T aflate în curs de negociere.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Este important să se asigure o bună 
gestiune financiară a programului și 
punerea sa în aplicare în modul cel mai 
eficient și ușor accesibil cu putință, 
garantându-se, în același timp, 
securitatea juridică și accesibilitatea 
instrumentului pentru toți participanții. 
Deoarece activitățile finanțate din Fondul 
de coeziune sunt derulate sub 
administrare comună, statele membre ar 



AD\906225RO.doc 9/10 PE488.058v02-00

RO

trebui să se abțină de la adăugarea unor 
norme suplimentare, care îngreunează 
utilizarea fondurilor de către beneficiari.
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