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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Politica de coeziune este principalul instrument de investiții pentru sprijinirea priorităților-cheie 
ale Uniunii enunțate în Strategia Europa 2020. Întrucât protecția mediului și dezvoltarea durabilă 
constituie elemente majore ale acestor priorități, politica europeană de coeziune este, de 
asemenea, cel mai potrivit mijloc de a susține trecerea la o economie competitivă, cu emisii de 
carbon scăzute, și investițiile în măsuri pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, 
precum și pentru protecția mediului și a biodiversității și o dezvoltare urbană sustenabilă. 

Comisia a prezentat un set de propuneri legislative pentru noul cadru al politicii de coeziune, din 
care face parte și prezenta propunere, care introduce o serie de modificări cu scopul creșterii 
contribuției acestei politicii la realizarea priorităților UE. Pachetul legislativ stabilește o listă de 
obiective tematice, în conformitate cu Strategia Europa 2020, precum și o serie de dispoziții 
comune pentru toate fondurile structurale, pentru a simplifica gestionarea și a crește eficacitatea 
acestora.

Prezenta propunere introduce dispoziții specifice pentru Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR), care vizează reducerea disparităților dintre diferitele regiuni ale Uniunii.  Pentru fiecare 
obiectiv tematic, propunerea definește o listă de priorități de investiții pentru utilizarea fondului 
și, în special, introduce următoarea concentrare tematică: 
- în regiunile mai dezvoltate sau în tranziție, al căror produs intern brut este de cel puțin 75% 

din media UE, se alocă minimum 80% din resurse pentru eficiența energetică și sursele 
regenerabile de energie, pentru cercetare și inovare și pentru sprijinirea IMM-urilor, și cel 
puțin 20% din acestea eficienței energetice și energiei regenerabile; 

- în regiunile mai puțin dezvoltate, al căror PIB este mai mic de 75% din media UE, pentru a 
ține seama de varietatea mai mare a imperativelor de dezvoltare, aceste procente au fost 
reduse la 50% și, respectiv, 6%.

În plus, 5% din FEDR este destinat dezvoltării urbane sustenabile.

Propunerea definește, de asemenea, o serie de indicatori comuni atât pentru realizările fizice, 
cât și pentru rezultatele obținute în raport cu obiectivul final al finanțării, pentru a stabili o 
orientare axată în mai mare măsură pe rezultate.

Raportorul pentru aviz aprobă și sprijină propunerea Comisiei, însă propune unele modificări 
în vederea creșterii eficienței investițiilor susținute de FEDR în privința realizării obiectivelor 
de mediu ale Uniunii. În primul rând, decizia Comisiei de a introduce o concentrare tematică a 
FEDR este perfect acceptabilă. 

Cu toate acestea, alocarea a 6% din resursele disponibile pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
pentru tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele, nu poate fi 
considerată suficientă, deoarece tocmai în aceste regiuni sunt necesare mai multe investiții 
pentru a reduce emisiile. De aceea, propunem majorarea procentului la 15%.

În același timp, nu este oportună excluderea din concentrarea tematică a protecției mediului și 
a promovării eficienței resurselor. În special, în ceea ce privește mediul, protejarea și 
refacerea biodiversității și reconfigurarea serviciilor ecosistemice constituie o provocare 
majoră a viitorului: alături de măsurile privind schimbările climatice, acestea ar trebui să se 
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transforme într-un substrat orizontal subiacent, care să stea la baza tuturor politicilor de 
dezvoltare sustenabilă;  să nu uităm că biodiversitatea este esențială pentru calitatea vieții 
umane, precum și pentru supraviețuirea speciilor, iar obiectivele pentru 2010 legate de aceasta 
nu au fost îndeplinite. Din aceste motive, am introdus unele amendamente care includ 
obiectivul tematic de protecție a mediului și de creștere a eficienței resurselor printre 
prioritățile FEDR caracterizate de concentrarea tematică (80% în regiunile mai dezvoltate sau 
în tranziție și 50% în cele mai puțin dezvoltate).

În final, se acordă o atenție specială indicatorilor comuni pentru FEDR, care trebuie definiți în 
mod clar și de o manieră care să permită o evaluare cantitativă obiectivă a rezultatelor 
obținute în privința priorităților de mediu. În primul rând, în ceea ce privește prevenirea și 
gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice, considerăm că accentul nu ar trebui pus 
exclusiv pe măsurile de protecție civilă, ci ar trebui acordată mai multă atenție creșterii 
capacității de prevenire și de rezistență a ecosistemelor. Desigur, este de asemenea important 
să se introducă indicatori specifici pentru natură și biodiversitate, de exemplu cu privire la 
conservarea habitatelor costiere și marine, la dezvoltarea infrastructurii ecologice și la crearea 
de noi spații verzi urbane.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane și definirea 
unei proceduri pentru a stabili lista de orașe 
vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.

(7) În cadrul dezvoltării urbane sustenabile
integrale, se consideră necesară susținerea 
acțiunilor integrate pentru a aborda 
provocările economice, sociale, climatice 
și de mediu care afectează zonele urbane, 
adaptarea orașelor la provocările 
schimbărilor climatice și definirea unei 
proceduri pentru a stabili lista de orașe 
vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a identifica sau a testa noi soluții 
pentru problemele referitoare la 
dezvoltarea urbană durabilă relevante la 
nivelul Uniunii, FEDER ar trebui să 
sprijine acțiunile inovatoare în domeniul 
dezvoltării urbane durabile.

(9) Pentru a identifica sau a testa noi soluții 
pentru problemele referitoare la 
dezvoltarea urbană sustenabilă, relevante 
la nivelul Uniunii, FEDER ar trebui să 
sprijine acțiunile inovatoare în domeniul 
dezvoltării urbane sustenabile integrale.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării sustenabile și a 
ajustării structurale a economiilor 
regionale, inclusiv prin reconversia 
regiunilor industriale aflate în declin și a 
regiunilor mai puțin dezvoltate.

Amendamentul 4

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în infrastructuri care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
energiei, al mediului, al transportului și al 
tehnologiilor informației și ale 
comunicației (TIC);

(b) investițiile în infrastructuri care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
energiei, al mediului, al turismului și al 
transportului sustenabil și al tehnologiilor 
informației și ale comunicației (TIC);

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sportului, al sănătății și 
al educației;

Justificare

Sportul este un mijloc util de îmbunătățire a sănătății publice în Europa și, odată cu intrarea 
în vigoare a Tratatului de la Lisabona, ține de competența UE. Sfera de aplicare a FEDER ar 
trebui astfel să fie extinsă pentru a include și acest domeniu-cheie.

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijin pentru organismele publice de 
cercetare și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi;

(iii) sprijin pentru organismele publice sau 
private care desfășoară activități de 
cercetare și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi;

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) investiții pentru promovarea 
turismului sustenabil și pentru protejarea 
patrimoniului cultural;

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În regiunile mai dezvoltate, FEDER nu eliminat
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sprijină investițiile în infrastructurile care 
le oferă servicii de bază cetățenilor în 
domeniul mediului, al transportului și al 
TIC.

Justificare

Indiferent de natura regiunii, autoritățile regionale și/sau naționale – și nu autoritățile 
europene – trebuie să decidă dacă serviciile de bază pentru cetățeni în domeniul mediului, al 
transportului și al TIC pot fi subvenționate din FEDER. Anumite regiuni, inclusiv câteva 
dintre regiunile cele mai dezvoltate, au nevoie de investiții semnificative în infrastructura 
apelor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]

(i) cel puțin 80 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3, 4 și 6 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC];

Justificare

Este necesar ca protecția mediului și eficiența resurselor să fie incluse printre obiectivele 
tematice asupra cărora se concentrează finanțările FEDR, atât în regiunile mai dezvoltate și 
în tranziție, cât și în cele mai puțin dezvoltate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 20% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

(ii) cel puțin 25% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].
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Justificare

Europa nu este pe cale să își îndeplinească obiectivul de economisire de energie până în 
2020 și atât Parlamentul, cât și Consiliul au declarat că acest obiectiv trebuie îndeplinit –
solicitând astfel un efort financiar suplimentar. Este un câștig considerabil de ambele părți, 
pentru crearea de locuri de muncă, maximizarea oportunităților economice în fiecare regiune 
în parte, reducerea facturilor consumatorilor și îmbunătățirea securității energetice.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC];

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3, 4 și 6 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 6% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

(ii) cel puțin 15% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

Justificare

Europa nu este pe cale să își îndeplinească obiectivul de economisire de energie până în 
2020 și atât Parlamentul, cât și Consiliul au declarat că acest obiectiv trebuie îndeplinit –
solicitând astfel un efort financiar suplimentar. Este un câștig considerabil de ambele părți, 
pentru crearea de locuri de muncă, maximizarea oportunităților economice în fiecare regiune 
în parte, reducerea facturilor consumatorilor și îmbunătățirea securității energetice.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, inclusiv în sectorul 
turismului, transferul de tehnologii, 
inovarea socială și aplicațiile de servicii 
publice, stimularea cererii, crearea de rețele 
și de grupuri și inovarea deschisă prin 
specializarea inteligentă;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea producției și a distribuției 
de surse regenerabile de energie;

(a) promovarea producerii sustenabile și 
rentabile și a distribuției de energie din
surse regenerabile;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea producției și a distribuției 
de surse regenerabile de energie;

(a) promovarea producerii și a distribuției 
de energie din surse regenerabile și cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon;

Justificare

Pentru a contracara problemele generate de schimbările climatice și a proteja mediul, 
autorităților naționale și regionale trebuie să li se permită să sprijine dezvoltarea rețelelor de 
aprovizionare, atât pentru sursele regenerabile, cât și pentru sursele cu emisii scăzute de 
carbon, de exemplu prin creșterea numărului de puncte de încărcare pentru vehiculele 
electrice, încurajând astfel electromobilitatea, care este în prezent destul de redusă din cauza 
lipsei opțiunilor de încărcare.

Amendamentul 16
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Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) promovarea strategiilor de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon pentru zonele 
urbane;

(e) promovarea strategiilor de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon – printre 
care o mobilitate sustenabilă și un 
transport public ecologic – pentru toate 
regiunile, și în special pentru zonele 
urbane;

Justificare

Pentru a aborda provocările în ceea ce privește schimbările climatice și protecția mediului, 
electromobilitatea și transportul public curat trebuie încurajate.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) promovarea unui turism sustenabil;

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor destinate 
abordării unor riscuri specifice, asigurarea 
rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea 
unor sisteme de gestionare a dezastrelor;

(b) promovarea investițiilor destinate 
abordării unor riscuri specifice, asigurarea 
rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea 
unor sisteme de gestionare a dezastrelor, 
inclusiv refacerea ecosistemelor râurilor, 
zonelor de coastă și munților;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 – teza introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor:

6. protecția mediului, a biodiversității, a 
ecosistemelor și promovarea utilizării 
eficiente a resurselor:

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) satisfacerea nevoilor importante de 
investiții în sectorul deșeurilor pentru a 
îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul în 
domeniul mediului;

(a) satisfacerea nevoilor importante de 
investiții în sectorul deșeurilor, pentru a 
reduce procesele de eliminare a acestora.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) satisfacerea nevoilor importante de 
investiții în sectorul apelor pentru a 
îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul în 
domeniul mediului;

(b) satisfacerea nevoilor importante de 
investiții în sectorul apelor pentru a reduce 
pierderile, a îmbunătăți aprovizionarea și 
calitatea apei și a asigura o utilizare mai 
eficientă a acesteia;

Justificare

Dat fiind faptul că infrastructura este adesea foarte învechită, în medie, unul la patru litri de 
apă se pierde pe traseul conductelor până la destinație. Rata de irosire atinge în unele 
regiuni 40 %. Pe lângă chestiunile legate de calitatea apei, trebuie să se asigure că apa este 
utilizată într-un mod sustenabil și responsabil prin reducerea scurgerilor.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului cultural;

(c) protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului cultural și natural tangibil și 
intangibil;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) protejarea biodiversității, protecția 
solurilor și promovarea unor servicii 
ecosistemice, inclusiv NATURA 2000 și 
infrastructurile ecologice;

(d) protejarea biodiversității, reabilitarea 
ecosistemelor, protecția solurilor și 
promovarea unor servicii ecosistemice, 
inclusiv NATURA 2000 și infrastructurile 
ecologice;

Justificare

Prioritățile de investiție în domeniul mediului nu se pot limita la protecția biodiversității, ci 
trebuie să vizeze în mod activ reabilitarea ecosistemelor, care constituie baza acesteia.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) promovarea unui turism sustenabil;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dezvoltarea unor sisteme de transport 
care respectă mediul și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și promovarea unei 

(c) dezvoltarea unor sisteme de transport 
locale publice integrate și intermodale
care respectă mediul și cu emisii scăzute de 



AD\906085RO.doc 13/19 PE487.705v02-00

RO

mobilități urbane durabile; dioxid de carbon și promovarea unei 
mobilități urbane nemotorizate 
sustenabile;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 9 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale;

(a) investiții în infrastructurile sanitare, 
sportive și sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și 
local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de colectivitățile locale;

Justificare

Sportul este un mijloc util pentru îmbunătățirea sănătății publice în Europa și, odată cu 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, ține de competența UE. Sportul ar trebui, 
prin urmare, să fie adăugat pe lista priorităților de investiții ale FEDER.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) menținerea activității economice în 
centrele urbane.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În domeniul educației și al formării se 
introduce un indicator specific.
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista conține cel mult 300 de orașe, cu un 
număr maxim de 20 de orașe pentru fiecare 
stat membru. Orașe sunt selectate pe baza 
următoarelor criterii:

Lista conține cel mult 300 de orașe, cu un 
număr maxim de 20 de orașe pentru fiecare 
stat membru. Aceste orașe includ, de 
asemenea, orașe de dimensiuni medii și 
mici. Orașe sunt selectate pe baza 
următoarelor criterii:

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru selecție, statele membre solicită 
orașelor să includă în proiectele concrete 
o strategie integrală, care să ia în 
considerare valoarea adăugată a 
resurselor naturale și istorice, precum și 
impactul asupra producției și a ocupării 
forței de muncă.
La selectarea orașelor, se ține seama de 
reabilitarea orașelor istorice în vederea 
adaptării lor în funcție de reperele 
Strategiei Europa 2020, precum și de 
accesibilitate, TIC, energie și necesitățile 
persoanelor cu dizabilități.
Refacerea orașelor și a locuințelor după 
catastrofe este luată în considerare printre 
criteriile de selecție.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexă – titlu tabel 1 – rândul 21 – „Transportul urban”
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Textul propus de Comisie

Transport urban călătorii pentru 
persoane

Creșterea numărului de călătorii pentru persoane 
utilizând serviciile de transport urban care 
beneficiază de sprijin

Amendamentul

Transport public 
local

călătorii pentru 
persoane

Creșterea numărului de călătorii ale utilizatorilor 
serviciilor de transport public care beneficiază de 
sprijin

procent Schimbarea partajării modale a mobilității 
publice

Justificare

În domeniul transporturilor, ar trebui ca indicatorii comuni să ia în considerare toate 
îmbunătățirile transportului public realizate cu ajutorul fondului.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexă – tabel – rândul 24 – coloana 3 – „Deșeuri solide” 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capacitate suplimentară de reciclare a 
deșeurilor

Capacitate suplimentară de reciclare și 
reutilizare a deșeurilor

Justificare

Directiva 2008/98 privind deșeurile stabilește o ierarhie a acestora pe cinci niveluri, în care 
opțiunea de reutilizare este prioritară în raport cu reciclarea; prin urmare, indicatorul 
trebuie să țină seama de ambele opțiuni de gestionare a deșeurilor.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexă – tabel – rândul 24a (nou) - „Deșeuri solide” 

Textul propus de Comisie
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Amendamentul

kilograme/capita Deșeuri menajere per persoană

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Anexă – tabel – rândul 28 – „Prevenirea și gestionarea riscurilor”

Textul propus de Comisie

Prevenirea și gestionarea 
riscurilor

persoane Populație care beneficiază de măsuri de 
protecție împotriva inundațiilor

Amendamentul

Prevenirea și gestionarea 
riscurilor

persoane Populație care beneficiază de măsuri de 
protecție împotriva inundațiilor

hectare Suprafețe teritoriale cu o capacitate mai mare 
de prevenire și atenuare a inundațiilor

Justificare

Indicatorii din sectorul prevenirii și managementului riscurilor nu trebuie să se limiteze la 
populația care beneficiază de măsurile de protecție împotriva inundațiilor, ci să includă și 
extinderea teritoriului cu capacitate mărită de prevenire a riscurilor, de realizat printr-o 
abordare ecosistemică.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Anexă – tabel – rândul 29 – „Prevenirea și gestionarea riscurilor”

Textul propus de Comisie
persoane Populație care beneficiază de protecție 

împotriva incendiilor forestiere și de alte măsuri 
de protecție

Amendamentul

persoane Populație care beneficiază de protecție 
împotriva incendiilor forestiere și de alte măsuri 
de protecție

hectare Suprafețe teritoriale cu o capacitate mărită de 
rezistență la incendii forestiere și de prevenire 
a acestora
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Justificare

Ca și în cazul inundațiilor, indicatorii pentru prevenirea și managementul riscurilor nu 
trebuie să se limiteze la populația care beneficiază de măsurile de protecție împotriva 
inundațiilor, ci să includă și teritoriul cu capacitate mărită de prevenire a riscurilor.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Anexă – tabel – rândul 29a (nou) – „Prevenirea și gestionarea riscurilor”

Textul propus de Comisie

Amendamentul

persoane Populația care beneficiază de măsuri de diminuare a 
consecințelor secetelor sau a insuficienței resurselor 
de apă

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexă – tabel – rândul 32 – „Natură și biodiversitate”

Textul propus de Comisie

Natură și biodiversitate hectare Suprafața habitatelor aflate într-o mai bună 
stare de conservare

Amendamentul

Natură și biodiversitate hectare Suprafața habitatelor marine și terestre aflate 
într-o mai bună stare de conservare

km Lungimea totală a zonei de coastă care face 
obiectul unor operațiuni de prevenire și 
reducere a eroziunii costiere, efectuate pe 
baza unei abordări sistemice

hectare Noi infrastructuri ecologice

Justificare

Indicatorii comuni pentru natură și biodiversitate trebuie să țină seama și de habitatele 
marine, pe lângă cele terestre, precum și de prevenirea eroziunii costiere. În plus, 
infrastructurile ecologice pot avea un rol important în protecția naturii și a biodiversității.

Amendamentul 38
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Propunere de regulament
Anexă – tabel – rândul 44a (nou) – „Eficiență energetică” 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

kWh/PIB Intensitatea energetică

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Anexă – tabel – rândul 52a (nou) – „Dezvoltare urbană” 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

m² Noi spații verzi în zonele urbane

Justificare

Dezvoltarea urbană sustenabilă constă obligatoriu și în creșterea numărului și a suprafeței 
spațiilor verzi din zonele urbane, care trebuie, prin urmare, luate în calcul în mod explicit de 
un indicator.
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