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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondurile structurale reprezintă unul dintre instrumentele-cheie ale UE pentru îndeplinirea 
obiectivelor politice ale acesteia în domeniul energiei, al inovării, al cercetării, al 
telecomunicațiilor și al IMM-urilor prin investiții financiare strategice. Prin urmare, comisia 
noastră este foarte interesată de stabilirea corectă a obiectivelor și a priorităților în materie de 
investiții ale politicii de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020 și profund implicată în 
acest proces. Mai mult decât atât, trebuie să garantăm că investițiile realizate prin intermediul 
fondurilor structurale sunt coordonate în mod corespunzător cu alte programe comunitare, în 
special cu programul Orizont 2020, cu MCE și cu COSME, și că sinergiile dintre diferitele 
fonduri sunt exploatate cât mai bine.

Prin urmare, pentru a ajusta obiectivele și prioritățile în materie de investiții și pentru a 
îmbunătăți coordonarea și punerea în aplicare corespunzătoare a fondului, raportoarea a 
propus o serie de amendamente. 

Raportoarea salută atenția acordată de Comisie cercetării și inovării, tehnologiilor informației, 
întreprinderilor mici și mijlocii și energiei, însă consideră că, în cazul regiunilor, ar trebui să 
se dea dovadă de un grad de flexibilitate adecvat, pentru a promova și a consolida politicile de 
dezvoltare integrate, orientate către creștere și atingerea excelenței în toate sectoarele. Aceasta 
consideră, prin urmare, că orice modificări aduse procentajelor menționate la articolul 4 ar 
trebui să facă obiectul unor dezbateri suplimentare în cadrul Comisiei ITRE și că obiectivele 
concentrării tematice ar trebui examinate în cadrul unei revizuiri integrale a legislației în 
cauză.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) FEDER ar trebui să contribuie la 
Strategia Europa 2020, asigurând astfel o 
mai mare concentrare a ajutorului acordat 
în temeiul FEDER asupra priorităților 
Uniunii. În funcție de categoria de regiuni 
susținută, sprijinul FEDER ar trebui să se 
concentreze pe cercetare și inovare, pe 
întreprinderile mici și mijlocii și pe 

(5) FEDER ar trebui să contribuie la 
Strategia Europa 2020, asigurând astfel o 
mai mare concentrare a ajutorului acordat 
în temeiul FEDER asupra priorităților 
Uniunii. În funcție de categoria de regiuni 
susținută, sprijinul FEDER ar trebui să se 
concentreze pe cercetare și inovare, pe 
întreprinderile mici și mijlocii, pe 
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atenuarea schimbărilor climatice. Gradul 
de concentrare ar trebui să țină cont de 
nivelul de dezvoltare al regiunii, precum și 
de nevoile specifice ale regiunilor al căror 
PIB pe cap de locuitor pentru perioada 
2007-2013 a reprezentat mai puțin de 75% 
din PIB-ul mediu din UE-25 pentru 
perioada de referință.

stimularea unei creșteri economice 
favorabile incluziunii și pe atenuarea 
schimbărilor climatice. Gradul de 
concentrare ar trebui să țină cont de nivelul 
de dezvoltare al regiunii, precum și de 
nevoile specifice ale regiunilor al căror PIB 
pe cap de locuitor pentru perioada 2007-
2013 a reprezentat mai puțin de 75% din 
PIB-ul mediu din UE-25 pentru perioada 
de referință.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru dezvoltarea unei regiuni este 
crucială capacitatea sa de inovare, care, 
la rândul său, depinde în mare măsură de 
cercetare și dezvoltare. Pentru multe 
regiuni, lipsa institutelor de cercetare 
excelente care ar putea fi atractive pentru 
cercetătorii internaționali de vârf și 
pentru proprii lor tineri cercetători este 
un obstacol important în calea dezvoltării. 
Aproape toate regiunile Europei dispun 
de o diaspora de succes formată din 
oameni de știință care își desfășoară 
activitatea la cele mai bune institute de 
cercetare din lume, inclusiv din afara 
Europei. Ar fi în interesul întregii Uniuni 
Europene a inovării dacă aceste talente ar 
reveni. FEDER ar trebui să sprijine, de 
aceea, toate eforturile regiunilor de 
înființare a unor astfel de institute de 
cercetare într-un mediu care susține 
inovarea. În special în cazurile în care 
regiunile solicită fonduri prin programul 
Orizont 2020, de exemplu prin 
participarea, alături de un institut de 
cercetare de vârf existent, la o competiție 
de înființare a unor institute de cercetare 
excelente, ar trebui folosite toate 
posibilitățile de sinergie cu programul 
Orizont 2020. Numai prin astfel de măsuri 
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pot noile institute să devină centre de 
gravitație care atrag întreprinderi 
inovatoare și care se dezvoltă într-un 
nucleu de grupuri de cercetare și inovare.

Justificare

Der Brain Drain in einigen MS ist eine Herausforderung für ganz Europa! Um attraktive 
Forschungsinstitute aufzubauen, brauchen diese MS Unterstützung: für die Infrastruktur aus 
dem EFRE, für die Sicherung der Exzellenz aus Horizont 2020. Im Matias-Bericht hat das EP 
einen Wettbewerb vorgeschlagen, bei dem Teams aus jeweils einem bestehenden 
Spitzeninstitut und einer aufstrebenden Region antreten. Ihre wissenschaftlichen Konzepte 
werden nach dem Exzellenzprinzip aus H2020 gefördert. Die Region setzt Eigen- und EFRE-
Mittel - die nicht dem Wettbewerb unterliegen - für die Infrastruktur ein.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a îmbunătăți sinergiile dintre 
FEDER și alte programe comunitare, 
Comisia ar trebui să creeze, și să 
actualizeze în mod regulat, un registru 
on-line al propunerilor de proiecte pentru 
programe comunitare, cum ar fi Orizont 
2020, MCE și programul COSME, care 
au primit o evaluare pozitivă, însă nu au 
obținut finanțare comunitar, sau au 
obținut o finanțare insuficientă. Statele 
membre ar trebui să analizeze dacă 
propunerile de proiecte din acest registru 
care sunt relevante pentru ele ar putea fi 
incluse în programele lor operaționale.

Justificare

Acest nou considerent reflectă sugestia de a introduce „o marcă de excelență” pentru 
proiectele sau instalațiile-pilot/demonstrative excelente care nu au beneficiat de finanțare sau 
care au beneficiat de finanțare insuficientă din fondurile europene și pe care statele membre 
le-ar putea finanța prin fondurile structurale. Un prim pas ar fi totuși accesul la aceste 
informații.

Amendamentul 4
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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 durabile și 
favorabile incluziunii de la nivel global, 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 5

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ținând cont de experiența acumulată și 
de atuurile create de integrarea măsurilor în 
domeniul dezvoltării urbane durabile, în 
cadrul programelor operaționale sprijinite 
prin FEDER în perioada 2007-2013, ar 
trebui parcursă o etapă suplimentară la 
nivelul Uniunii prin crearea unei platforme 
de dezvoltare urbană.

(8) Ținând cont de experiența acumulată și 
de atuurile create de integrarea măsurilor în 
domeniul dezvoltării urbane durabile și 
favorabile incluziunii, în cadrul 
programelor operaționale sprijinite prin 
FEDER în perioada 2007-2013, ar trebui 
parcursă o etapă suplimentară la nivelul 
Uniunii prin crearea unei platforme de 
dezvoltare urbană.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9

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 

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

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) subliniază importanța menținerii 
activității economice în centrele urbane.

Amendamentul 8

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 și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, a regiunilor 
care se confruntă cu probleme 
demografice și a regiunilor mai puțin 
dezvoltate. FEDER trebuie să fie utilizat 
pe deplin pentru sprijinirea dezvoltării 
capacităților în regiuni prin activități 
dedicate, cu scopul de a întemeia centre 
de excelență, de a moderniza 
universitățile, de a achiziționa 
echipamente științifice, de a realiza 
transferul tehnologic local, de a sprijini 
întreprinderile noi (start-ups) și 
întreprinderile rezultate prin sciziune 
(spin-offs) și de a asigura interacțiunea la 
nivel local între industrie și mediul 
academic, creând astfel o „scară spre 
excelență” pentru a elimina diferențele 
dintre regiunile mai dezvoltate și cele mai 
puțin dezvoltate din Uniune și pentru a 
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contribui la strategia Uniunii pentru 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investițiile productive care contribuie la 
crearea și salvgardarea locurilor de muncă 
durabile, prin intermediul unor ajutoare 
directe pentru investițiile în întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri);

(a) investițiile productive care contribuie la 
crearea și salvgardarea locurilor de muncă 
durabile, în primul rând prin intermediul 
unor ajutoare directe pentru investițiile în 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

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 sănătății și al educației, 
punând accentul pe regiunile cel mai 
puțin dezvoltate și pe regiunile cele mai 
vulnerabile din punct de vedere 
socio-economic;

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea unui potențial endogen prin
sprijinirea dezvoltării regionale și locale și 
a cercetării și inovării. Aceste măsuri 
includ:

(d) investiții care vizează dezvoltarea unui 
potențial endogen al capacității de 
cercetare și inovare la nivel regional și 
local și prin crearea de grupuri. Aceste 
măsuri includ:
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Justificare

Amendamentul vizează doar clarificarea textului și punerea unui accent mai mare pe CDI.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) investiții fixe în echipamente și
infrastructuri la scară mică;

(i) investiții fixe în echipamente și
infrastructură de cercetare, inclusiv în 
infrastructurile de bază necesare;

Justificare

„Infrastructura de bază” este inclusă pentru ca investițiile în infrastructura de bandă largă 
să poată fi posibile în această concentrare tematică.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) sprijin pentru întreprinderi, în special 
pentru IMM-uri și servicii prestate 
acestora;

(ii) sprijin pentru întreprinderi, în special 
pentru IMM-uri, și servicii prestate 
acestora pentru a stimula inovarea;

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 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 (în 
principal publice) de cercetare și inovare și 
investiții în favoarea tehnologiei și a 
cercetării aplicate în întreprinderi; incluse 
sunt crearea de institute de cercetare de 
vârf, de exemplu în cadrul unui concurs 
adecvat în contextul programului Orizont 
2020, precum și susținerea tuturor 
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măsurilor adecvate care vor asigura 
atractivitatea acestor institute pe plan 
internațional, inclusiv salarii competitive 
la nivel internațional;

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) constituirea de rețele, cooperarea și 
schimbul de experiență între regiuni, orașe 
și principalii actori sociali, economici și de
mediu;

(iv) constituirea de rețele, cooperarea și 
schimbul de experiență între regiuni, orașe 
și principalii actori sociali, economici, de 
mediu, de știință și de cercetare;

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) să sprijine organizațiile publice și 
private în demersul de îmbunătățire a 
sistemelor de sănătate.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asistență tehnică. (e) asistență tehnică la toate nivelurile 
administrațiilor și ale organismelor 
administrative care se ocupă cu inovarea.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru ca aceste măsuri să fie mai 
eficiente, este important să fie introduse 
contracte publice pentru inovare sau 
contracte publice precomerciale. 

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 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]; 
și

eliminat

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a – punctul ii
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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].

eliminat

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 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].

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) subpunctul 
(i), în regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 
reprezenta mai puțin de 75% din PIB-ul 
mediu din UE-25 pentru perioada de 
referință, dar care sunt eligibile în 
categoria regiunilor de tranziție sau în 
cea a regiunilor mai dezvoltate, astfel cum 
sunt definite la articolul 82 alineatul (2) 
literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC] pentru 
perioada 2014-2020, cel puțin 60% 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 

eliminat
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[RDC].

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) consolidarea cercetării, a dezvoltării 
tehnologice și a inovării:

(1) consolidarea cercetării, a dezvoltării 
tehnologice, a inovării și a îmbunătățirii 
formării în centrele europene de 
învățământ.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) îmbunătățirea infrastructurilor de 
cercetare și inovare (C&I) și a 
capacităților pentru a dezvolta excelența în 
materie de C&I și promovarea centrelor de
competență, în special a celor de interes 
european;

(a) îmbunătățirea investițiilor de cercetare
și inovare (C&I) în tehnologie și în 
capacități pentru a dezvolta excelența în 
materie de C&I și promovarea, înființarea
și funcționarea centrelor de competență, 
în special a celor de interes european, 
inclusiv infrastructurile de bază necesare 
ale acestora, și ale celor care pot stabili 
sinergii cu alte programe europene, cum 
ar fi, de exemplu cu competiția pentru 
înființarea de institute de cercetare de 
vârf în cadrul programului Orizont 2020;

Justificare

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din (b) promovarea investițiilor în C&I din 
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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;

partea întreprinderilor, a dezvoltării de 
produse și de servicii, a transferului de 
tehnologii, a înființării de întreprinderi 
rezultate în urma sciziunii și de 
întreprinderi noi, a inovării sociale
organizaționale și a aplicațiilor de servicii 
publice, a ecoinovării, a stimulării cererii,
a proiectelor de colaborare în domeniul 
C&I, a rețelelor de excelență, a centrelor 
de cercetare și tehnologice 
naționale/regionale, a centrelor de
competență și a parcurilor științifice, a 
învățământului superior și 
postuniversitar, a creării de grupuri și a 
inovării deschise prin specializare
inteligentă;

Justificare

Au fost selectate unele elemente din documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 
61 final) pentru a defini mai bine prioritățile în materie de investiții. 

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) consolidarea capacităților de înalt 
nivel de formare a persoanelor, inclusiv 
formarea și mobilitatea cercetătorilor și 
centrele de excelență;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) sprijinirea legăturilor și a sinergiilor 
corespunzătoare în cadrul Programului 
Orizont 2020 al UE;
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea activităților de cercetare 
tehnologică și aplicată, liniile-pilot, acțiuni
de validare precoce a produselor,
capacități de producție avansate și de 
primă producție în domeniul tehnologiilor 
generice esențiale și difuzarea
tehnologiilor de uz general;

(c) sprijinirea activităților de cercetare 
tehnologică și aplicată, a liniilor-pilot, a 
resurselor umane, a acțiunilor de validare 
precoce a produselor, a capacităților de 
producție avansate și de primă producție în 
domeniul tehnologiilor generice esențiale 
și a difuzării tehnologiilor de uz general, 
prin cooperarea cu actorii din domeniul 
cercetării și educației, transferul de 
tehnologie, cercetarea aplicată, 
dezvoltarea tehnologică și centrele 
demonstrative, pentru a ajuta 
întreprinderile să dezvolte produse, 
procese, abilități de comercializare și 
servicii mai inovatoare și să diversifice 
economia națională/regională prin noi 
activități care generează o creștere 
puternică;

Justificare

Au fost selectate unele elemente din documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 
61 final) pentru a defini mai bine prioritățile în materie de investiții. 

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) susținerea dezvoltării capacităților 
pentru exploatarea economică rapidă a 
ideilor noi, rezultate din cercetare și 
inovare (C&I). Aceasta include sprijinul 
acordat pentru grupuri, parteneriate de 
cooperare între actorii din domeniul 
cercetării, al învățământului și al inovării, 
inclusiv platforme pentru cercetarea 
tematică industrială și pentru inovare, 
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infrastructuri C&I de afaceri, promovarea 
de servicii de consiliere de afaceri în 
domeniul C&I, și în domeniul serviciilor, 
centre creatoare, activități culturale și 
creatoare și inovare socială, 
activități-pilot și demonstrative și 
stimularea unei cereri mai mari de 
produse inovatoare, de asemenea prin 
intermediul achizițiilor publice și al 
finanțărilor de proiecte privind ofertele 
publice de inovare;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) îmbunătățirea accesului și a utilizării și 
creșterea calității TIC:

(2) în conformitate cu obiectivele Agendei 
digitale pentru Europa, îmbunătățirea 
accesului și a utilizării și creșterea calității 
TIC prin:

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) extinderea conexiunii în bandă largă și 
difuzarea rețelelor de mare viteză;

(a) extinderea conexiunii în bandă largă și 
difuzarea rețelelor de mare viteză și 
susținerea adoptării viitoarelor tehnologii 
emergente și a rețelei economiei digitale, 
precum și a unor infrastructuri de acces 
de generație următoare (NGA) deschise, 
abordabile, viabile și durabile în timp în 
domenii insuficient acoperite de 
investițiile private sau pe care piața nu le 
oferă.++

Adoptarea unor modele de investiții pe 
termen lung ar trebui să se realizeze în 
conformitate cu orientările UE în 
domeniul investițiilor în bandă largă și să 
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respecte normele privind ajutoarele de 
stat. Aceasta ar trebui să consolideze 
inovarea și competitivitatea de la nivel 
regional, să garanteze un nivel înalt de 
concurență și să creeze condiții 
concurențiale echitabile pentru toți actorii 
de pe piață. Infrastructura astfel creată ar 
trebui să permită defalcarea serviciilor la 
nivelul utilizatorilor finali, diferențierea 
serviciilor, interoperabilitatea de la un 
capăt la altul a rețelelor și independența 
operatorilor și a furnizorilor de servicii.

Justificare

Au fost selectate unele elemente din documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 
61 final) pentru a defini mai bine prioritățile în materie de investiții. 

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a a) În cazul în care obiectivul principal 
în materie de bandă largă al Agendei 
digitale pentru Europa nu este atins până 
în 2013, ar putea fi autorizată susținerea 
unor investiții care să permită accesul 
restului populației la satelit;

Justificare

Prioritatea de investiție nu este inclusă nici în propunere, nici în documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei, însă este conformă cu Agenda digitală pentru Europa.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea aplicațiilor TIC pentru
administrația online, formarea online, 

(c) dezvoltarea și consolidarea aplicațiilor 
TIC care permit să se facă față viitoarelor 
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integrarea prin tehnologiile informației și 
sănătatea online;

provocări și oportunități la nivelul 
societății, cum ar fi e-Învățare, 
e-Sănătate, îmbătrânirea demografică, 
reducerea emisiilor de carbon, eficiența 
resurselor, educația, e-Incluziune, e-
Cultură, eficiența energetică, soluții TIC 
integrate pentru „orașe inteligente”, 
informarea și acordarea de drepturi 
consumatorilor și aplicațiile de 
e-guvernare, în scopul consolidării 
inovării, modernizării administrațiilor 
publice și îmbunătățirii accesului 
cetățenilor, inclusiv al grupurilor 
marginalizate și al persoanelor cu 
handicap, la aceste servicii;

Justificare

Au fost selectate unele elemente din documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 
61 final) pentru a defini mai bine prioritățile în materie de investiții. 

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) promovarea educației și a formării în 
ceea ce privește utilizarea TIC;

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) îmbunătățirea competitivității IMM-
urilor:

(3) îmbunătățirea competitivității și a 
sustenabilității IMM-urilor:
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi;

(a) promovarea spiritului antreprenorial în 
rândul femeilor și al bărbaților și 
încurajarea creării de noi întreprinderi și 
de pepiniere de întreprinderi în domeniile 
care abordează provocările majore cu 
care confruntă UE la nivelul societății, în 
special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și a rezultatelor 
activității de cercetare, prin asigurarea 
infrastructurii de bază necesare și prin 
asigurarea pentru IMM-uri a unei 
asistențe suficiente în materie de inginerie 
financiară;

Justificare

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea de noi modele de afaceri 
pentru IMM-uri, în special pentru a 
favoriza internaționalizarea;

(b) dezvoltarea și aplicarea de noi modele 
de afaceri pentru IMM-uri, inclusiv noi 
lanțuri de valori și organizarea 
activităților de comercializare, în special 
pentru a favoriza internaționalizarea;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) promovarea spiritului antreprenorial, 
inclusiv punerea la dispoziție a capitalului 
de pornire, a garanțiilor, a 
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împrumuturilor și a capitalului de tip 
mezanin și a capitalului inițial prin 
instrumente financiare, precum și prin 
acordarea de sprijin pentru dezvoltarea 
planurilor de afaceri;

Justificare

Au fost selectate unele elemente din documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 
61 final) pentru a defini mai bine prioritățile în materie de investiții. 

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) promovarea exploatării comerciale a 
noilor idei și a rezultatelor cercetărilor și 
crearea unor întreprinderi orientate într-o 
mai mare măsură către cunoaștere, prin 
intervenții adaptate nevoilor IMM-urilor, 
în diferitele lor stadii de dezvoltare și de-a 
lungul întregului lanț de valori din 
domeniul inovării;

Justificare

Au fost selectate unele elemente din documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 
61 final) pentru a defini mai bine prioritățile în materie de investiții. 

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 3 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) promovarea serviciilor de consiliere 
în domeniul afacerilor, în special pentru 
înființarea și transferul de întreprinderi, 
accesul la noi piețe, strategia și 
monitorizarea în domeniul afacerilor, 
transferul de tehnologie și previziunea 
tehnologică, precum și inovația orientată 
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spre utilizator și design, sporind 
capacitatea de gestionare a inovării și 
încurajând dezvoltarea și utilizarea unor 
astfel de servicii;

Justificare

Au fost selectate unele elemente din documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 
61 final) pentru a defini mai bine prioritățile în materie de investiții. 

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 3 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) susținerea dezvoltării instrumentelor 
on-line pentru a pune la dispoziție 
informații precise și pentru a facilita 
procedurile de reglementare pentru 
IMM-uri, în special în domeniul 
achizițiilor publice, al dreptului muncii, al 
securității sociale, al fiscalității și al 
standardizării;

Justificare

Au fost selectate unele elemente din documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 
61 final) pentru a defini mai bine prioritățile în materie de investiții. 

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 3 – litera be (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(be) dezvoltarea de IMM-uri în zonele 
emergente legate de provocările europene 
și regionale, cum ar fi industriile 
culturale și creatoare, noi forme de turism 
și servicii inovatoare care reflectă noile 
cerințe la nivelul societății sau produse și 
servicii legate de îmbătrânirea 
demografică, îngrijiri și sănătate, 
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ecoinovații, o economie cu emisii scăzute 
de carbon și eficiența resurselor, inclusiv 
coordonarea cu domeniul achizițiilor 
publice în vederea accelerării pătrunderii 
pe piață a soluțiilor inovatoare, pentru a 
face față acestor provocări;

Justificare

Au fost selectate unele elemente din documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 
61 final) pentru a defini mai bine prioritățile în materie de investiții. 

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 3 – litera bf (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bf) susținerea creării și a îmbunătățirii 
capacităților în contextul dezvoltării de 
servicii și produse;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 3 – litera bg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bg) dezvoltarea de IMM-uri în zonele 
emergente legate de provocările europene 
și regionale, cum ar fi industriile 
culturale și creatoare, noi forme de 
turism, inclusiv turismul cultural, și 
servicii inovatoare care reflectă noile 
cerințe la nivelul societății sau produse și 
servicii legate de îmbătrânirea 
demografică, îngrijiri și sănătate, 
ecoinovații, o economie cu emisii scăzute 
de carbon și eficiența resurselor, inclusiv 
coordonarea cu domeniul achizițiilor 
publice în vederea accelerării pătrunderii 
pe piață a soluțiilor inovatoare, pentru a 
face față acestor provocări;
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Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea eficienței energetice și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
IMM-uri;

(b) creșterea eficienței energetice și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în
și prin IMM-uri;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea eficienței energetice și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice și în sectorul
locuințelor;

(c) promovarea eficienței energetice, a 
utilizării mai largi a contractului de 
performanță energetică, precum și a 
utilizării energiei din surse regenerabile, în
special în infrastructurile publice și în
renovarea capitală a sectorului
locuințelor;

Justificare

Au fost selectate unele elemente din documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 
61 final) pentru a defini mai bine prioritățile în materie de investiții. 

Amendamentul 48

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 și a 
intervențiilor eficiente și bazate pe sursele 
regenerabile de energie pentru zonele 
urbane, inclusiv sistemele de iluminat 
public și rețele inteligente și adaptarea 
acestora în vederea reducerii emisiilor de 
carbon;
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Amendamentul 49

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) promovarea sistemelor inovatoare, în 
special a sistemelor de încălzire și de 
electricitate de mici dimensiuni;

Amendamentul 50

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) eficiența energetică și instalațiile de 
încălzire și răcire pe bază de energie din 
surse regenerabile în clădirile publice, în 
special demonstrarea unor clădiri cu zero 
emisii și cu consum negativ de energie, 
precum și renovarea capitală a clădirilor 
existente peste nivelurile optime în ceea ce 
privește costurile;

Justificare

Au fost selectate unele elemente din documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 
61 final) pentru a defini mai bine prioritățile în materie de investiții. 

Amendamentul 51

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) integrarea tehnologiilor inovatoare în 
domeniul surselor regenerabile de 
energie, în special a tehnologiilor 
menționate în Planul strategic privind 
tehnologiile energetice și în Perspectiva 
energetică 2050, precum și a
biocombustibililor de a doua și a treia 



AD\905588RO.doc 25/36 PE486.187v03-00

RO

generație;

Justificare

Au fost selectate unele elemente din documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 
61 final) pentru a defini mai bine prioritățile în materie de investiții. 

Amendamentul 52

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) susținerea absorbției producției de 
energie regenerabilă maritimă, inclusiv a 
energiei maremotrice și a energiei 
valurilor;

Justificare

Au fost selectate unele elemente din documentul de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 
61 final) pentru a defini mai bine prioritățile în materie de investiții.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) promovarea sistemelor de transport 
durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore:

(7) promovarea sistemelor de transport
durabile intermodale și a mobilității, 
punând accentul pe eliminarea blocajelor
și pe completarea verigilor-lipsă 
transfrontaliere din infrastructurile de 
transport durabile și intermodale:
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Amendamentul 54

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 
mobilități urbane durabile;

(c) dezvoltarea unor sisteme de transport 
care respectă mediul și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon și promovarea unei 
mobilități urbane și interurbane durabile;

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 7 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) modernizarea și eficientizarea 
transportului urban;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 8 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă:

(8) promovarea ocupării forței de muncă, a 
dezvoltării în special a locurilor de muncă 
ecologice și sprijinirea mobilității forței de 
muncă:

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 8 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) constituirea de pepiniere de 
întreprinderi și sprijinirea investițiilor în 
favoarea activităților independente și a 
creării de întreprinderi;

(a) constituirea de pepiniere de 
întreprinderi și sprijinirea investițiilor în 
favoarea activităților independente, a 
microîntreprinderilor și a creării de 
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întreprinderi;

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 8 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investiții în infrastructurile destinate 
serviciilor publice de ocupare a forței de 
muncă;

(c) investiții în infrastructurile destinate 
serviciilor publice de ocupare a forței de 
muncă și centrelor de formare 
profesională;

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sprijinirea întreprinderilor sociale; (c) sprijinirea întreprinderilor și a 
organizațiilor din sectorul economiei
sociale;

Justificare

Sprijinirea întreprinderilor și a organizațiilor din sectorul economiei sociale (cooperative, 
societăți mutuale, asociații și fundații) este esențială pentru promovarea valorilor actorilor 
din domeniul economiei sociale în Europa și pentru recunoașterea rolului acestora pe piața 
unică a UE.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Crearea unei sinergii, a unei 
complementarități și a unei 
interoperabilități sporite între 
instrumentele programului Orizont 2020, 
în care excelența și scara spre excelență 
constituie motorul principal și fondurile 
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structurale, al căror motor principal îl 
constituie dezvoltarea capacităților și 
specializarea inteligentă, cu condiția să 
fie construite în ambele direcții punți între 
cele două programe;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile structurale ar putea fi folosite 
pentru finanțarea de echipamente, pentru 
dezvoltarea de resurse umane, pentru 
crearea de grupuri în domeniile prioritare 
ale programului Orizont 2020, precum și 
ca sursă de subvenții mici acordate pentru 
pregătirea propunerilor care urmează să 
fie prezentate în cadrul programului 
Orizont 2020;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile naționale și regionale ar putea 
fi folosite pentru a contribui la finanțarea 
CEC, a acțiunilor Marie Curie sau a 
proiectelor de colaborare care îndeplinesc 
criteriile de excelență, însă nu pot fi 
finanțate din cauza lipsei de fonduri 
europene. Programul Orizont 2020 ar 
putea oferi un statut de „marcă de 
excelență” proiectelor evaluate pozitiv 
care nu au reușit să obțină finanțare în 
alt mod din cauza limitărilor bugetare;

Amendamentul 63
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile structurale ar putea fi folosite 
pentru finanțarea sau cofinanțarea 
continuării proiectelor de cercetare din 
cadrul programului Orizont 2020 (de 
exemplu, proiecte-pilot și demonstrative);

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile structurale ar putea fi folosite 
pentru a valorifica rezultatele cercetărilor 
astfel încât să se încurajeze accesul facil 
la cunoștințe sau să se faciliteze aplicarea 
cunoștințelor obținute din perspectiva 
utilizării directe sau societale a acestora;

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Recomandă analizarea de către Comisie a 
posibilității instituirii unui fond comun 
pentru întreaga Europă finanțat prin 
fondurile structurale, în vederea 
promovării cercetării europene de 
colaborare;
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Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii comuni stabiliți în anexa la 
prezentul regulament sunt utilizați dacă 
este necesar și în conformitate cu articolul 
24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC]. În ceea ce privește 
indicatorii comuni, valorile de referință se 
stabilesc la zero și țintele cumulative se 
fixează pentru 2022.

Indicatorii comuni stabiliți în anexa la 
prezentul regulament sunt utilizați dacă 
este necesar în urma consultării cu statele 
membre și cu regiunile și în conformitate 
cu articolul 24 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC].
În ceea ce privește indicatorii comuni, 
valorile de referință se stabilesc la zero și 
țintele cumulative se fixează pentru 2022.

Justificare

Regiunile, în calitate de beneficiari ai fondului, joacă un rol-cheie în definirea indicatorilor.

Amendamentul 67

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Subliniază necesitatea de a avea un 
indicator specific în domeniul educației și 
al formării.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea urbană durabilă Dezvoltarea urbană durabilă și favorabilă 
incluziunii

Amendamentul 69
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul programelor operaționale, 
FEDER sprijină dezvoltarea urbană 
durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni 
integrate pentru a aborda provocări 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane.

(1) În cadrul programelor operaționale, 
FEDER sprijină dezvoltarea urbană 
durabilă și favorabilă incluziunii prin 
strategii care stabilesc acțiuni integrate 
pentru a aborda provocări economice, 
sociale, climatice și de mediu care 
afectează zonele urbane.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru stabilește, în 
cadrul contractului său de parteneriat, o 
listă a orașelor în care trebuie puse în 
aplicare acțiuni integrate în favoarea 
dezvoltării urbane durabile, precum și 
valoarea orientativă a alocării anuale 
pentru aceste acțiuni la nivel național.

(2) Fiecare stat membru, în cooperare cu 
autoritățile regionale, stabilește, în cadrul 
contractului său de parteneriat, o listă a 
orașelor în care trebuie puse în aplicare 
acțiuni integrate în favoarea dezvoltării 
urbane durabile și favorabile incluziunii, 
precum și valoarea orientativă a alocării 
anuale pentru aceste acțiuni la nivel 
național.

Justificare

În ceea ce privește politica de coeziune și de dezvoltare urbană a UE, este important de 
subliniat rolul vital pe care îl joacă autoritățile regionale, care sunt instituțiile ce 
coordonează și, ulterior, pun în aplicare la nivel local strategiile de intervenție prevăzute în 
documentele de programare,

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește, în conformitate cu 
articolul 51 din Regulamentul (UE) nr.

(1) Comisia stabilește, în mod regulat, în 
conformitate cu articolul 51 din 
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[…]/2012 [RDC], o platformă de 
dezvoltare urbană pentru a promova 
consolidarea capacităților și a rețelelor
între orașe, precum și schimbul de 
experiențe privind politica urbană la 
nivelul Uniunii, în domenii legate de 
prioritățile de investiții ale FEDER și de 
dezvoltarea urbană durabilă.

Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC],
în cooperare cu Comitetul Regiunilor și 
cu sprijinul programelor de cooperare 
teritoriale relevante, o platformă de 
dezvoltare urbană pentru a promova 
consolidarea capacităților și a rețelelor, 
precum și dialogul politic și schimbul de 
experiențe privind politica urbană la 
nivelul Uniunii, în special în domenii 
legate de prioritățile de investiții ale 
FEDER și de dezvoltarea urbană durabilă.

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a restricționa domeniul de aplicare al rețelelor și al 
schimburilor de experiență între orașe. Programul Urban va fi în continuare foarte important 
pentru orașele care nu fac parte din platformă, dar ar putea, de asemenea, deveni un 
program de extindere a cooperării între orașe, atât în cadrul platformei, cât și în afara ei.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă o listă a orașelor care 
urmează să participe la platformă pe baza 
listelor stabilite în contractele de 
parteneriat, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura consultativă menționată la
articolul 14 alineatul (2).

Comisia adoptă, împreună cu statele 
membre, o listă de conurbații, municipii și 
orașe care urmează să participe la 
platformă pe baza listelor stabilite în 
contractele de parteneriat, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare. Aceste acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 14 alineatul (2).

Amendamentul 73

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 

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

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) pentru selecție, statul membru 
solicită orașelor să includă o strategie 
globală în proiectele concrete care va lua 
în considerare valoarea adăugată a 
resurselor naturale și istorice și impactul 
său asupra producției și a ocupării forței 
de muncă.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) solicită reabilitarea ansamblurilor de 
orașe istorice în vederea adaptării la 
emblemele Europei 2020, accesibilitate, 
TIC, energie, iar necesitățile persoanelor 
cu dizabilități să constituie criterii 
suplimentare ce vor fi luate în considerare 
în selecția orașelor.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) subliniază necesitatea de a include 
refacerea orașelor și a caselor după 
catastrofe drept criteriu de selecție ce 
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trebuie luat în considerare.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiuni inovatoare în domeniul dezvoltării 
urbane durabile

Acțiuni inovatoare în domeniul dezvoltării 
urbane durabile și favorabile incluziunii

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La inițiativa Comisiei, FEDER poate 
sprijini acțiuni inovatoare în domeniul 
dezvoltării urbane durabile, pe baza unui 
plafon de 0,2% din contribuția anuală 
totală a FEDER. Aceste acțiuni includ 
studii și proiecte-pilot care permit 
identificarea sau testarea unor noi soluții la 
problemele legate de dezvoltarea urbană 
durabilă relevante la nivelul Uniunii.

(1) La inițiativa Comisiei, FEDER poate 
sprijini acțiuni inovatoare în domeniul 
dezvoltării urbane durabile și favorabile 
incluziunii, pe baza unui plafon de 0,2 % 
din contribuția anuală totală a FEDER.
Aceste acțiuni includ studii și proiecte-pilot 
care permit identificarea sau testarea unor 
noi soluții la problemele legate de 
dezvoltarea urbană durabilă relevante la 
nivelul Uniunii.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de adoptare a actelor 
delegate menționată la articolul 9 alineatul
(3) îi este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată, începând 
cu data de 1 ianuarie 2014.

(2) Competența de adoptare a actelor 
delegate menționată la articolul 9 alineatul
(3) îi este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de cinci ani, începând cu data de 
1 ianuarie 2014.

Comisia elaborează un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
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nouă luni înainte de expirarea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește cu perioade de timp identice, 
cu excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Anexa 1 – tabel – titlul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii comuni ar trebui să includă, în 
cazul în care este relevant, o perspectivă 
disociată în funcție de gen.
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