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Amendamentul 39
Hermann Winkler

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 
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.

(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 
atenuarea schimbărilor climatice. Gradul 
de concentrare ar trebui să țină cont de 
nivelul de dezvoltare al regiunii, precum și 
de nevoile specifice ale regiunilor care au 
fost promovate în cadrul obiectivului de 
convergență în perioada 2007-2013.

Or. de

Amendamentul 40
Ioan Enciu

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 
atenuarea schimbărilor climatice. Gradul 
de concentrare ar trebui să țină cont de 
nivelul de dezvoltare al regiunii, precum și 

(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 
stimularea unei creșteri economice 
favorabile incluziunii și pe atenuarea 
schimbărilor climatice. Gradul de 
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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.

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.

Or. ro

Amendamentul 41
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 
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.

(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 
atenuarea schimbărilor climatice și pe 
utilizarea eficientă a resurselor. 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.

Or. en

Amendamentul 42
Herbert Reul, Norbert Glante

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru dezvoltarea unei regiuni este 
crucială capacitatea sa de a inova care, la 
rândul său, depinde în mare măsură de 
cercetare și dezvoltare. Lipsa instituțiilor 
de cercetare excelente este pentru multe 
regiuni, atractive pentru cercetătorii 
internaționali de vârf și pentru proprii lor 
tineri cercetători, un impediment serios 
pentru dezvoltare. În prezent, aproape 
toate regiunile Europei dispun de o 
diaspora de succes formată din oameni de 
știință de la cele mai bune instituții de 
cercetare din lume, inclusiv din afara 
Europei. Ar fi în interesul întregii 
inițiative europene „O Europă a inovării”
dacă ar reveni aceste talente. FEDER ar 
trebui să sprijine, de aceea, toate 
eforturile regiunilor, care sunt orientate 
spre construirea unor astfel de instituții 
de cercetare într-un mediu care susține 
inovarea. În special în cazurile în care 
regiunile depun eforturi pentru obținerea 
de fonduri din „Orizont 2020”, de 
exemplu, prin participarea, alături de o 
instituție de cercetare de vârf existentă, la 
un concurs pentru înființarea de instituții 
de cercetare excelente, ar trebui folosite 
toate posibilitățile de sinergie cu „Orizont 
2020”. Numai în acest mod pot noile 
instituții să devină centre de gravitație 
care atrag întreprinderi inovatoare și care 
se dezvoltă în nuclee de grupuri de 
cercetare și inovare.

Or. de

Justificare

„Exodul de creiere” din unele state membre constituie o provocare pentru întreaga Europă! 
Aceste state membre au nevoie de sprijin pentru construirea de institute de cercetare 
atractive: pentru infrastructura din cadrul FEDER, pentru asigurarea excelenței din cadrul 
programului Orizont 2020. În raportul Matias, PE a propus un concurs la care participă 
echipele dintr-un institut de vârf existent și dintr-o regiune aspirantă. Conceptele științifice 
ale acestora sunt promovate după principiul excelenței din H2020. Regiunea instituie fonduri 
proprii și fonduri FEDER – pentru infrastructură – care nu se află la baza concursului.
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Amendamentul 43
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În acord cu Strategia Europa 2020, 
FEDER ar trebui să contribuie, alături de 
celelalte fonduri incluse în Cadrul 
Strategic Comun, la atingerea obiectivelor 
strategice stabilite în Cadrul UE pentru 
Strategiile Naționale de Integrare a 
Rromilor până în 2020, participând la 
finanțarea de măsuri integrate în vederea 
asigurării, ca și standard minim, a 
accesului nediscriminatoriu al rromilor la 
educație, locuri de muncă, servicii de 
sănătate și locuințe.

Or. ro

Amendamentul 44
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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 
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.

Or. en
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Amendamentul 45
Ioan Enciu

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, 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.

Or. ro

Amendamentul 46
Ioan Enciu

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.

Or. ro

Amendamentul 47
Ioan Enciu
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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 
dezvoltării urbane durabile.

(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 
inovatoare în domeniul dezvoltării urbane 
durabile.

Or. ro

Amendamentul 48
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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 
dezvoltării urbane durabile.

(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 integrale.

Or. en

Amendamentul 49
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) subliniază importanța menținerii 
activității economice în centrele urbane.
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Amendamentul 50
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

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 și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate; consideră că 
fondurile structurale ar trebui utilizate pe 
deplin pentru sprijinirea dezvoltării 
capacităților în regiuni prin activități 
dedicate, menite să întemeieze centre de 
excelență, universități moderne, 
achiziționarea de echipamente științifice, 
transferul tehnologic local, sprijinul 
pentru noi întreprinderi și pentru 
întreprinderi separate, și interacțiunea 
locală dintre industrie și mediul 
academic; consideră că acest lucru va 
permite dezvoltarea unei scări a 
excelenței, conducând la participarea 
deplină a acestor regiuni la programul 
Orizont 2020, bazat pe calitate și 
excelență.

Or. en

Amendamentul 51
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 
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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 și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate, precum și a 
regiunilor care se confruntă cu provocări 
demografice.

Or. de

Amendamentul 52
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 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 tangibile și intangibile, care 
contribuie la crearea și salvgardarea 
locurilor de muncă durabile, prin 
intermediul unor ajutoare directe pentru 
investițiile în întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri);

Or. en

Amendamentul 53
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 54
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) investiții în măsuri privind creșterea 
eficienței energetice în sectorul clădirilor 
și al transporturilor; o atenție specială se 
acordă eficienței energetice a locuințelor;

Or. ro

Amendamentul 55
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 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, 
favorizând regiunile cel mai puțin 
dezvoltate și comunitățile cele mai 
vulnerabile din punct de vedere socio-
economic;

Or. ro

Amendamentul 56
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 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 
infrastructuri la scară mică;

Or. de

Amendamentul 57
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 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 și servicii prestate pentru
sporirea inovării în întreprinderi, în 
special pentru IMM-uri și pentru 
activitățile comerciale din centrele 
urbane;

Or. en

Amendamentul 58
Herbert Reul, Norbert Glante

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 de 
cercetare și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi; aceasta include crearea de 
institute de cercetare de vârf, de exemplu 
în cadrul unui concurs adecvat în 
contextul programului Orizont 2020, 
precum și promovarea tuturor măsurilor 
adecvate în vederea asigurării 
atractivității acestor instituții, inclusiv a 
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salariilor competitive pe plan 
internațional;

Or. de

Justificare

A se vedea, de asemenea, în acest context, considerentul 5a (nou). În vederea atragerii 
cercetătorilor de vârf, precum și a întreprinderilor inovatoare este necesară crearea de către 
regiuni a unor condiții-cadru atractive. Acest lucru se aplică salariilor competitive pentru 
cercetători precum și, de exemplu, ofertelor școlare de limba engleză, spațiilor comerciale 
sau serviciilor administrative online moderne. În acest scop, regiunile trebuie să poată 
introduce fonduri FEDER.

Amendamentul 59
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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;

Or. en

Amendamentul 60
Hermann Winkler

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 de cercetare 
și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi;

Or. de
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Amendamentul 61
Hermann Winkler

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;

Or. de

Amendamentul 62
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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.

Or. en

Amendamentul 63
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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 de 
gestionare care se ocupă cu inovarea.

Or. en
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Amendamentul 64
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 investițiile în infrastructurile care 
le oferă servicii de bază cetățenilor în 
domeniul mediului, al transportului și al 
TIC, dar este deschisă soluțiilor 
inovatoare în domeniile serviciilor 
ecosistemelor, al biodiversității și al 
infrastructurilor ecologice, al soluțiilor de 
transport ecologice și al TIC ecologice.

Or. en

Amendamentul 65
Hermann Winkler

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.

Or. de

Amendamentul 66
Hermann Winkler

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



PE488.025v01-00 16/47 AM\900826RO.doc

RO

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

Or. de

Amendamentul 67
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

(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] și

Or. en

Amendamentul 68
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 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].

eliminat

Or. de
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Amendamentul 69
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 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];

Or. en

Amendamentul 70
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 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 [RDC].

Or. en

Amendamentul 71
Kent Johansson

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

Or. en

Amendamentul 72
Judith A. Merkies

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].

Or. en

Amendamentul 73
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 12 % 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];

Or. en
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Amendamentul 74
Hermann Winkler

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 
[RDC].

eliminat

Or. de

Amendamentul 75
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice și inovării:

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

Or. en
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Amendamentul 76
Herbert Reul, Norbert Glante

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – 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 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 și în cazul în care există 
oportunități pentru sinergii cu alte 
programe europene, cum ar fi, de 
exemplu cu competiția pentru crearea de 
institute de cercetare de vârf în cadrul 
programului Orizont 2020;

Or. de

Justificare

A se vedea, de asemenea, în acest context, considerentul 5a (nou). Numeroase competiții 
regionale au arătat că acest instrument este deosebit de potrivit pentru evidențierea 
performanțelor de vârf. Însă chiar și în acele regiuni care nu se numără printre învingători, 
acestea generează o îmbunătățire a mediului de inovare și, astfel, evoluții pozitive 
semnificative. 

Amendamentul 77
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – 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 infrastructurilor de 
cercetare, de inovare (C&I), a investițiilor 
în tehnologie și a capacităților pentru a 
dezvolta excelența în materie de C&I și 
promovarea centrelor de competență, în 
special a celor de interes european;

Or. en



AM\900826RO.doc 21/47 PE488.025v01-00

RO

Amendamentul 78
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

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, transferul de 
tehnologii, inovarea ecoeficientă, inovarea 
socială și aplicațiile de servicii publice, 
stimularea cererii, crearea de rețele și de 
grupuri și inovarea deschisă prin 
specializarea inteligentă;

Or. en

Amendamentul 79
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

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, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și 
organizațională și aplicațiile de servicii 
publice, stimularea cererii, crearea de rețele 
și de grupuri și inovarea deschisă prin 
specializarea inteligentă;

Or. en

Amendamentul 80
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – 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, liniile-pilot, 
resursele umane, 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;

Or. en

Amendamentul 81
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sprijinul dezvoltării capacităților 
pentru exploatarea economică rapidă a 
ideilor noi, rezultate din cercetare și 
inovare (C&I). Aceasta include suport 
pentru grupuri, parteneriate de cooperare 
între actorii de cercetare, educație și 
inovare, inclusiv cercetare industrială 
tematică și platforme de inovare, 
infrastructuri C&I de afaceri, promovarea 
de servicii C&I de consiliere de afaceri, de 
asemenea, în domeniul serviciilor, al 
centrelor creative, al industriilor culturale 
și creative și ale inovării sociale, activități-
pilot și demonstrative și crearea unei 
solicitări mai mari de produse inovatoare, 
de asemenea, prin intermediul achizițiilor 
publice și al finanțărilor de proiecte 
privind ofertele publice de inovare;

Or. en
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Amendamentul 82
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) mobilizarea potențialului inovator al 
IMM-urilor, inclusiv servicii de consiliere 
corespunzătoare, precum și promovarea 
unei cercetări orientate pe utilizare și pe 
implementare și a unei evoluții în IMM-
uri prin includerea, în egală măsură, a 
inovațiilor privitoare la produse și la 
procese;

Or. de

Amendamentul 83
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea aplicațiilor TIC pentru 
administrația online, formarea online, 
integrarea prin tehnologiile informației și 
sănătatea online;

(c) dezvoltarea și consolidarea aplicațiilor 
TIC pentru administrația online, formarea 
online, integrarea prin tehnologiile 
informației și sănătatea online;

Or. ro

Amendamentul 84
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) îmbunătățirea competitivității IMM- (3) îmbunătățirea competitivității și 
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urilor: sustenabilității IMM-urilor:

Or. en

Amendamentul 85
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – 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 
special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi precum și a 
transferurilor de operare; promovarea de 
măsuri de sprijinire însoțitoare și 
stabilizatoare a IMM-urilor și 
promovarea investițiilor individuale;

Or. de

Amendamentul 86
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – 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 
special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi, în special în 
domeniile care abordează provocările 
majore societale ale UE;

Or. en
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Amendamentul 87
Kent Johansson

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – 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 
între femei și bărbați, în special prin 
facilitarea exploatării economice a ideilor 
noi și prin încurajarea creării de noi 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 88
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – 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 de noi modele de afaceri 
pentru IMM-uri, inclusiv pentru 
dezvoltarea de întreprinderi ecologice în 
vederea accesării piețelor locale și
internaționalizarea;

Or. en

Amendamentul 89
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – 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 de 
servicii adecvate de consiliere în special 
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pentru a favoriza internaționalizarea;

Or. de

Amendamentul 90
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dezvoltarea de IMM-uri în domenii 
emergente legate de provocările europene 
și regionale, cum ar fi industriile 
culturale și creative, noile forme de 
turism, inclusiv turismul cultural și 
serviciile inovative care reflectă noile 
cerințe societale sau produse și servicii 
legate de îmbătrânirea populației, de 
îngrijire și sănătate, inovații ecologice, 
economie cu emisii scăzute de dioxid de 
carbon și utilizare eficientă a resurselor, 
inclusiv coordonarea cu achizițiile 
publice, în vederea accelerării preluării 
soluțiilor inovative pe piață pentru 
abordarea acestor provocări;

Or. en

Amendamentul 91
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) sprijinirea activităților de îndrumare 
și consiliere, în special în activitățile de 
formare și în cele ale organizațiilor de 
intermediere, ce acționează pentru diferite 
categorii de IMM-uri;
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Or. en

Amendamentul 92
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) promovarea furnizării de servicii de 
sprijin pentru afaceri, în special în 
sprijinul inovării ecologice, al utilizării 
eficiente a resurselor și al 
managementului performanței de mediu;

Or. en

Amendamentul 93
Silvia-Adriana Țicău

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 
IMM-uri;

Or. ro

Amendamentul 94
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

utilizării energiei din surse regenerabile în 
și prin IMM-uri;

Or. de

Amendamentul 95
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera 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) creșterea eficienței energetice și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice și în sectorul 
locuințelor;

Or. ro

Amendamentul 96
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – 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 pentru zonele 
urbane și adaptarea acestora în vederea 
reducerii emisiilor de dioxid de carbon.

Or. en

Amendamentul 97
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera 4 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) promovarea strategiilor eficiente și 
bazate energie regenerabilă pentru zonele 
urbane;

Or. en

Amendamentul 98
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea investițiilor consacrate 
adaptării la schimbările climatice;

(a) sprijinirea investițiilor consacrate 
adaptării la schimbările climatice, bazată 
pe ecosisteme;

Or. en

Amendamentul 99
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 6 – partea introductivă

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:

Or. en

Amendamentul 100
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 6 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dezvoltarea și sprijinirea furnizării de 
servicii de mediu care promovează 
inovarea ecologică și îmbunătățirea 
performanței de mediu a IMM-urilor și a 
serviciilor publice;

Or. en

Amendamentul 101
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 
intermodale durabile și a mobilității, cu 
centrare pe eliminarea blocajelor și pe 
completarea verigilor-lipsă 
transfrontaliere din infrastructurile de 
transport durabile și intermodale:

Or. en

Amendamentul 102
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) modernizarea și eficientizarea 
transportului urban;

Or. ro
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Amendamentul 103
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 slujbelor ecologice 
și sprijinirea mobilității forței de muncă:

Or. en

Amendamentul 104
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 105
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investiții în infrastructurile destinate (c) investiții în infrastructurile destinate 



PE488.025v01-00 32/47 AM\900826RO.doc

RO

serviciilor publice de ocupare a forței de 
muncă;

serviciilor publice de ocupare a forței de 
muncă și centrelor de formare 
profesională;

Or. en

Amendamentul 106
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 9 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sprijinirea punerii în aplicare la nivel 
regional și local a obiectivelor strategiilor 
naționale de integrare socio-economică a 
rromilor ce vizează, ca standard minim, 
asigurarea accesului nediscriminatoriu la 
educație, locuri de muncă, servicii de 
sănătate și locuințe;

Or. ro

Amendamentul 107
Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Sprijinirea întreprinderilor din sectorul economiei sociale și a organizațiilor (cooperative, 
societăți mutuale, asociații și fundații) este esențială pentru promovarea valorilor actorilor 
economiei sociale în Europa și pentru reorganizarea rolului acestora pe piața unică a UE.
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Amendamentul 108
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Crearea unei mai mari sinergii, 
complementarități și interoperabilități 
între instrumentele proiectului Orizont 
2020, în care excelența și calea către 
excelență constituie motorul principal, și 
fondurile structurale, al căror motor 
principal îl constituie dezvoltarea 
capacităților și specializarea inteligentă, 
cu condiția să fie construite în ambele 
direcții poduri de legătură între cele două 
programe;

Or. en

Amendamentul 109
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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, crearea de 
grupuri în domeniile prioritare ale 
proiectului Orizont 2020, precum și ca 
sursă de subvenții mici acordate pentru 
pregătirea propunerilor care urmează să 
fie prezentate în cadrul proiectului 
Orizont 2020;

Or. en
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Amendamentul 110
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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 
ERC, Marie Curie sau a proiectelor de 
colaborare care îndeplinesc criteriile de 
excelență, însă nu pot fi finanțate din 
cauza lipsei de fonduri europene. Orizont 
2020 ar putea oferi un statut de „sigiliu de 
excelență” proiectelor evaluate pozitiv 
care nu au reușit să obțină finanțare în 
alt mod din cauza limitărilor bugetare;

Or. en

Amendamentul 111
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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 Orizont 2020 (de exemplu. 
proiecte-pilot și demonstrative);

Or. en

Amendamentul 112
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler
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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 încurajeze accesul la 
cunoștințe sau să faciliteze aplicarea 
cunoștințelor obținute din perspectiva 
utilizării directe sau societale a acestora;

Or. en

Amendamentul 113
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

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;

Or. en

Amendamentul 114
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 115
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea urbană durabilă Dezvoltarea urbană durabilă și favorabilă 
incluziunii

Or. ro

Amendamentul 116
Ioan Enciu

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.

Or. ro

Amendamentul 117
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru stabilește, în cadrul Fiecare stat membru stabilește, în cadrul 
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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.

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.

Or. ro

Amendamentul 118
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cel puțin 5 % din resursele FEDER 
atribuite la nivel național sunt alocate 
acțiunilor integrate în favoarea dezvoltării 
urbane durabile, care au fost delegate 
orașelor în vederea gestionării lor în cadrul 
investițiilor teritoriale integrate menționate 
la articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

Cel puțin 10 % din resursele FEDER 
atribuite la nivel național sunt alocate 
acțiunilor integrate în favoarea dezvoltării 
urbane durabile, care au fost delegate 
orașelor în vederea gestionării lor în cadrul 
investițiilor teritoriale integrate menționate 
la articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

Or. ro

Amendamentul 119
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comisia stabilește, în conformitate cu 
articolul 51 din Regulamentul (UE) nr.
[…]/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 
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nivelul Uniunii, în domenii legate de 
prioritățile de investiții ale FEDER și de 
dezvoltarea urbană durabilă.

nivelul Uniunii, în domenii legate de 
prioritățile de investiții ale FEDER și de 
dezvoltarea urbană durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Or. ro

Amendamentul 120
Silvia-Adriana Țicău

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).

Or. ro

Amendamentul 121
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea 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:

Or. en
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Amendamentul 122
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea 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 1000 de orașe, cu un 
număr maxim de 45 de orașe pentru fiecare 
stat membru. Orașe sunt selectate pe baza 
următoarelor criterii:

Or. ro

Amendamentul 123
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) pentru selecție, statul membru 
solicită orașelor să includă o strategie 
integrală 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.

Or. en

Amendamentul 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 125
Cristina Gutiérrez-Cortines, Pilar del Castillo Vera

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – punctul 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 
trebuie luat în considerare.

Or. en

Amendamentul 126
Ioan Enciu

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

Or. ro

Amendamentul 127
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1
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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.

Or. ro

Amendamentul 128
Silvia-Adriana Țicău

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 timp de cinci ani, începând cu 
data de 1 ianuarie 2014.

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de expirarea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește pe 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.

Or. ro

Amendamentul 129
Kent Johansson
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Propunere de regulament
Anexa I – titlul de tabel 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.

Or. en

Amendamentul 130
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa 1

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE

Investiție 
productivă

întreprinderi Număr de întreprinderi care beneficiază de 
granturi

întreprinderi Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin 
financiar, altul decât granturile

întreprinderi Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin 
nefinanciar

întreprinderi Numărul de noi întreprinderi care beneficiază de 
sprijin

EUR Investiții private combinate cu sprijinul public 
pentru IMM-uri (granturi)

EUR Investiții private combinate cu sprijinul public 
pentru IMM-uri (altele decât granturile)

echivalent normă 
întreagă

Numărul de locuri de muncă create în IMM-urile 
care beneficiază de sprijin

Turism vizite Număr de vizite la atracțiile care beneficiază de 
sprijin 

Infrastructuri 
TIC

persoane Populația care beneficiază de acces în bandă largă 
de cel puțin 30 Mbps

Transport

Cale ferată km Lungimea totală a noii linii de cale ferată
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 din care: TEN-T

km Lungimea totală a liniei de cale ferată renovate 
sau modernizate
 din care: TEN-T

Drumuri km Lungimea totală a drumurilor construite recent

din care: TEN-T

km Lungimea totală a drumurilor renovate sau 
modernizate
din care: TEN-T

Transport urban călătorii pentru 
persoane

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

Căi navigabile 
interioare

tone-km Creșterea cantității de mărfuri transportate pe căi 
navigabile interioare îmbunătățite

Mediu

Deșeuri solide tone Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor

Alimentare cu 
apă

persoane Populație suplimentară care beneficiază de o mai 
bună alimentare cu apă

m3 Reducerea estimată a scurgerilor din rețeaua de 
distribuție a apei

Epurarea apelor 
uzate

echivalent 
populație

Populație suplimentară care beneficiază de o mai 
bună epurare a apelor uzate

Prevenirea și 
gestionarea 
riscurilor

persoane Populație care beneficiază de măsuri de protecție 
împotriva inundațiilor

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

Reabilitarea 
solului

hectare Suprafața totală de sol reabilitat

Impermeabilizar
ea solului

hectare Modificare a permeabilității solului datorită 
dezvoltării

Natură și 
biodiversitate

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

Cercetare, 
inovare  

persoane Număr de lucrători în domeniul C&D/de 
cercetători care lucrează în infrastructuri de 
cercetare construite sau echipate recent 

întreprinderi Număr de întreprinderi care cooperează cu 
instituții de cercetare care beneficiază de 
sprijin 
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echivalent normă 
întreagă

Număr de posturi pentru personalul din domeniul 
C&D/cercetători create în entitățile care 
beneficiază de sprijin 

EUR Investiții private combinate cu sprijinul public 
pentru proiecte de inovare sau de C&D

întreprinderi Număr de întreprinderi care au introdus pe 
piață produse noi sau produse îmbunătățite 
semnificativ, noi pentru piață datorită 
proiectelor de inovare sau de C&D care 
beneficiază de sprijin 

întreprinderi Număr de întreprinderi care au introdus pe 
piață produse noi sau produse îmbunătățite 
semnificativ, noi pentru întreprindere datorită 
proiectelor de inovare sau de C&D care 
beneficiază de sprijin 

Energie și 
schimbări 
climatice
Energie din 
surse 
regenerabile

MW Capacitate suplimentară de producție de energie 
din surse regenerabile

Eficiență 
energetică

gospodării Numărul de gospodării cu o clasificare mai bună a 
consumului de energie

kWh/an Scăderea consumului primar de energie al 
clădirilor publice

utilizatori Număr de utilizatori de energie suplimentari 
conectați la rețele inteligente

Reducerea 
gazelor cu efect 
de seră

echivalent tone de 
CO2

Scădere estimată a gazelor cu efect de seră în tone 
de echivalent de CO2

Infrastructuri 
sociale
Îngrijirea 
copiilor și 
educația

persoane Capacitatea serviciilor oferite de infrastructurile 
de îngrijire a copiilor sau de educație care 
beneficiază de sprijin

Sănătate persoane Capacitatea serviciilor de sănătate care 
beneficiază de sprijin

Locuințe gospodării Număr de gospodării care beneficiază de condiții 
de locuire îmbunătățite

Patrimoniu 
cultural

vizite Număr de vizite la siturile care beneficiază de 
sprijin

Dezvoltare 
urbană

persoane Populație care trăiește în zonele cu strategii de 
dezvoltare urbană integrate
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metri pătrați Noi spații deschise în zonele urbane

metri pătrați Noi clădiri publice sau comerciale în zonele 
urbane

metri pătrați Noi locuințe în zonele urbane

Amendamentul

UNITATE DENUMIRE

Investiții
întreprinderi Număr de IMM-uri care primesc granturi și tipul de 

activitate sprijinită
întreprinderi Număr de IMM-uri care primesc sprijin financiar altul 

decât granturile și tipul de activitate sprijinită
întreprinderi Număr de IMM-uri care primesc sprijin non-financiar și 

tipul de activitate sprijinită
întreprinderi Numărul de noi întreprinderi care beneficiază de sprijin

EUR Investiții private combinate cu sprijinul public pentru 
IMM-uri (granturi)

EUR Investiții private combinate cu sprijinul public pentru 
IMM-uri (altele decât granturile)

echivalent 
normă 
întreagă

Numărul de locuri de muncă create în IMM-urile care 
beneficiază de sprijin

Turism vizite Număr de vizite la atracțiile care beneficiază de sprijin 
Infrastructuri 
TIC

persoane Populația care beneficiază de acces în bandă largă de cel 
puțin 30 Mbps

Transport

Cale ferată km Lungimea totală a noii linii de cale ferată
 din care: TEN-T

km Lungimea totală a liniei de cale ferată renovate sau 
modernizate
 din care: TEN-T

Drumuri km Lungimea totală a drumurilor construite recent
din care: TEN-T

km Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate
din care: TEN-T

Transport urban călătorii 
pentru 
persoane

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

Căi navigabile 
interioare

tone-km Creșterea cantității de mărfuri transportate pe căi 
navigabile interioare îmbunătățite

Mediu
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Deșeuri solide tone Capacitate suplimentară de reciclare a deșeurilor
Alimentare cu 
apă

persoane Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună 
alimentare cu apă

m3 Reducerea estimată a scurgerilor din rețeaua de 
distribuție a apei

Epurarea apelor 
uzate

echivalent 
populație

Populație suplimentară care beneficiază de o mai bună 
epurare a apelor uzate

Prevenirea și 
gestionarea 
riscurilor

persoane Populație care beneficiază de măsuri de protecție 
împotriva inundațiilor

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

Reabilitarea 
solului

hectare Suprafața totală de sol reabilitat

Impermeabilizar
ea solului

hectare Modificare a permeabilității solului datorită dezvoltării

Natură și 
biodiversitate

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

Cercetare, 
inovare  

persoane Număr de lucrători în domeniul C&D/de cercetători 
care lucrează în infrastructuri de cercetare construite 
sau echipate recent 

întreprinde
ri

Număr de întreprinderi care cooperează cu instituții 
de cercetare care beneficiază de sprijin, inclusiv parte 
a IMM-urilor

echivalent 
normă 
întreagă

Număr de posturi pentru personalul din domeniul 
C&D/cercetători create în entitățile care beneficiază de 
sprijin 

EUR Investiții private combinate cu sprijinul public pentru 
proiecte de inovare sau de C&D

întreprinde
ri

Număr de întreprinderi care au introdus pe piață 
produse noi sau produse îmbunătățite semnificativ, 
noi pentru piață datorită proiectelor de inovare sau 
de C&D care beneficiază de sprijin, inclusiv parte a 
IMM-urilor

întreprinde
ri

Număr de întreprinderi care au introdus pe piață 
produse noi sau produse îmbunătățite semnificativ, 
noi pentru întreprindere datorită proiectelor de 
inovare sau de C&D care beneficiază de sprijin 

Energie și 
schimbări 
climatice
Energie din 
surse 
regenerabile

MW Capacitate suplimentară de producție de energie din 
surse regenerabile
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 % Ponderea surselor de energie regenerabilă în consumul 
final de energie 

Eficiență 
energetică

gospodării Numărul de gospodării cu o clasificare mai bună a 
consumului de energie

kWh/an Scăderea consumului primar de energie al clădirilor 
publice

tone de 
echivalent 
de petrol

consumul de energie brut pe sector

utilizatori Număr de utilizatori de energie suplimentari conectați la 
rețele inteligente

Reducerea 
gazelor cu efect 
de seră

echivalent 
tone de CO2

Scădere estimată a gazelor cu efect de seră în tone de 
echivalent de CO2

Infrastructuri 
sociale
Îngrijirea 
copiilor și 
educația

persoane Capacitatea serviciilor oferite de infrastructurile de 
îngrijire a copiilor sau de educație care beneficiază de 
sprijin

Sănătate persoane Capacitatea serviciilor de sănătate care beneficiază de 
sprijin

Locuințe gospodării Număr de gospodării care beneficiază de condiții de 
locuire îmbunătățite

Patrimoniu 
cultural

vizite Număr de vizite la siturile care beneficiază de sprijin

Dezvoltare 
urbană

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

metri pătrați Noi spații deschise în zonele urbane

metri pătrați Noi clădiri publice sau comerciale în zonele urbane

metri pătrați Noi locuințe în zonele urbane

Or. en


