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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Politica de coeziune este un element esențial al dezvoltării europene și are un rol esențial în 
îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. Această propunere face parte dintr-un pachet 
legislativ mai amplu înaintat de Comisie care aduce modificări importante modului în care 
este elaborată și pusă în aplicare politica de coeziune pentru a optimiza impactul său asupra 
atingerii priorităților europene. Noul cadru vizează stabilirea unei serii de norme de bază de 
reglementare a tuturor instrumentelor structurale. Propunerea definește o serie de obiective 
tematice în conformitate cu strategia Europa 2020 și stabilește dispoziții privind 
condiționalitățile și revizuirea performanțelor, mecanismele de monitorizare, raportare și 
evaluare, precum și gestionarea și controlul.

În acest context, propunerea stabilește dispozițiile specifice care reglementează Fondul de 
coeziune, un instrument structural care sprijină statele membre al căror venit național brut 
(VNB) pe cap de locuitor este sub 90% din media UE-27 să investească în rețelele de 
transport și în domeniul mediului.

Regulamentul stabilește domeniul de aplicare al intervențiilor Fondului: potrivit propunerii 
Comisiei, în domeniul mediului, Fondul de coeziune promovează tranziția către o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele, sprijină investițiile în adaptarea la 
schimbările climatice și prevenirea riscurilor, investițiile în sectoarele apei și deșeurilor, 
precum și în mediul urban. Investițiile în energie sunt, de asemenea, eligibile, cu condiția ca 
acestea să aibă efecte pozitive clare asupra mediului, de exemplu prin promovarea eficienței 
energetice și a energiei din surse regenerabile. În domeniul transporturilor, Fondul de 
coeziune contribuie la investițiile în rețeaua transeuropeană de transport, precum și la cele în 
sisteme de transport cu emisii reduse de dioxid de carbon și în transportul urban sustenabil.

Raportoarea salută noul cadru propus de Comisie și propunerea pentru dispozițiile specifice 
care reglementează Fondul de coeziune. Totuși raportoarea consideră că politica de coeziune, 
ca instrument fundamental pentru dezvoltarea durabilă a Uniunii Europene, ar trebui să facă 
obiectul unei abordări globale care să țină seama în același timp de protecția mediului, de 
adoptarea unei politici energetice integrate, de crearea de locuri de muncă și de dezvoltarea 
transporturilor sustenabile și a „orașelor inteligente” care asigură un nivel ridicat al calității 
vieții pentru cetățenii lor. Ar trebui pus accentul mai mult pe condiționalitățile pentru accesul 
la fondurile structurale, iar fondurile trebuie gestionate în mod pe deplin transparent, pentru a 
garanta că investițiile realizate de statele membre și regiuni, sub supravegherea Uniunii 
Europene, sunt într-adevăr eficiente.

Ținând cont de acest obiectiv, raportoarea ar dori să introducă o serie de amendamente pentru 
a îmbunătăți propunerea specifică privind Fondul de coeziune.

În primul rând, o abordare integrată este esențială pentru dezvoltarea urbană durabilă: 
realizarea „orașelor inteligente” înseamnă abordarea de îndată a aspectelor legate de eficiența 
energetică și producția de energie, accesibilitate, spații deschise verzi, integrarea socială și 
adaptarea habitatelor umane la cerințele sustenabilității. Prin urmare, au fost introduse mai 
multe amendamente pentru a orienta mai bine Fondul de coeziune către dimensiunea urbană 
integrată.
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În plus, consolidarea capacităților și asistența tehnică sunt esențiale pentru a obține efecte 
pozitive și durabile ale Fondului de coeziune, prin promovarea eficienței și transparenței 
administrațiilor publice și a actorilor privați implicați în gestionarea fondului. Uniunea ar 
trebui să promoveze buna guvernanță și specializarea inteligentă, prin punerea în aplicare a 
politicii sale de coeziune.

În plus, fondul de coeziune poate fi o ocazie importantă pentru stimularea unei abordări 
bazate pe ecosisteme pentru protecția și refacerea biodiversității și a peisajelor, precum și 
pentru îmbunătățirea interfeței dintre zonele urbane și zonele rurale, în vederea promovării 
unei coeziuni teritoriale integrale care include habitatul urban și conservarea și promovarea 
patrimoniului cultural și istoric.

În cele din urmă, indicatori comuni care măsoară atingerea obiectivelor fondului ar trebui 
completați cu indicatori noi și mai clari pentru dezvoltarea durabilă. Astfel de indicatori 
trebuie să aibă în vedere locurile de muncă create prin Fondul de coeziune și prin investițiile 
private care se alătură sprijinului public; de asemenea, ar trebui introduși noi indicatori pentru 
a evalua în mod explicit introducerea și punerea în aplicare a strategiilor urbane care vizează 
dezvoltarea „orașelor inteligente” pentru viitorul nostru.

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
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asistență tehnică. (c) asistență tehnică și consolidarea 
capacităților.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) locuințe. eliminat

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea eficienței energetice și a 
utilizării energiilor regenerabile în 
întreprinderi mici și mijlocii;

(ii) promovarea eficienței energetice și a 
utilizării energiilor regenerabile în 
întreprinderi, în special în întreprinderi 
mici și mijlocii;

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) susținerea adaptării habitatelor 
umane din zonele urbane și rurale la 
cerințele de eficiență energetică și la 
utilizarea energiei din surse regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – subpunctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea de strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru zonele 
urbane;

(v) promovarea de strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și planuri de 
acțiune privind energia sustenabile, 
inteligente și integrate pentru zonele 
urbane;

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sprijinirea investițiilor specifice pentru 
adaptarea la schimbările climatice;

(i) sprijinirea investițiilor specifice pentru 
adaptarea la schimbările climatice, 
incluzând refacerea ecosistemelor fluviale 
și costiere în scopul protecției împotriva 
inundațiilor;

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b – subpunctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea investițiilor pentru a face 
față unor riscuri specifice, asigurarea 
rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea 
sistemelor de management al dezastrelor;

(ii) promovarea investițiilor și a capacității 
tehnice și instituționale pentru a face față 
unor riscuri specifice, asigurarea rezistenței 
în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor 
de management al dezastrelor;

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) protejarea și refacerea biodiversității, 
inclusiv prin infrastructuri ecologice;

(iii) protejarea și refacerea biodiversității, a 
calității solului, a peisajelor importante 
pentru patrimoniul cultural și 
promovarea serviciilor ecosistemice,
inclusiv prin infrastructuri ecologice;

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – subpunctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) promovarea unei relații coerente 
între zonele urbane și rurale pentru 
îmbunătățirea sustenabilității mediului;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – subpunctul iiib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) promovarea strategiilor de 
dezvoltare urbană integrate pentru orașe 
inteligente care au o abordare globală 
privind eficiența energetică, 
accesibilitatea, spațiile verzi, adaptarea 
habitatelor și integrarea socială;
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Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – subpunctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) îmbunătățirea mediului urban, inclusiv 
regenerarea terenurilor industriale 
dezafectate și reducerea poluării aerului;

(iv) îmbunătățirea mediului urban, inclusiv 
regenerarea terenurilor industriale 
dezafectate, crearea și extinderea spațiilor 
verzi și reducerea poluării aerului;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) consolidarea capacității instituționale și 
eficientizarea administrației publice prin
întărirea capacității instituționale și a
eficienței administrațiilor și serviciilor 
publice legate de implementarea Fondului 
de coeziune.

(e) consolidarea capacității instituționale și 
eficientizarea administrației publice prin
furnizarea asistenței tehnice și
promovarea eficienței administrațiilor și 
serviciilor publice în vederea unei puneri 
în aplicare eficiente și transparente a
Fondului de coeziune.

Or. en
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Anexă – tabel – rândul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Investiție productivă

Creștere economică 
și creare de locuri de 

muncă

întreprinderi Numărul întreprinderilor care primesc 
împrumuturi nerambursabile

EUR Investiții private echivalente cu sprijinul public

echivalent normă 
întreagă

Numărul locurilor de muncă create prin finanțare

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Anexă – tabel – coloana 3 – rândul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capacitate suplimentară de reciclare a 
deșeurilor

Capacitate suplimentară de reciclare și 
refolosire a deșeurilor

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexă – tabel – rândul 15a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

întreprinderi Numărul întreprinderilor cu eficiență energetică 
îmbunătățită, incluzând IMM-uri
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Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexă – tabel – rândul 18a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dezvoltare urbană

persoane Populație care trăiește în zonele cu strategii de 
dezvoltare urbană integrate

m2 Noi spații verzi în zonele urbane

persoane Populație care trăiește în zone care beneficiază de 
patrimoniu cultural îmbunătățit și de clădiri 

istorice conservate
EUR Investiții în dinamizarea activităților economice din 

zone urbane

Or. en


