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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondurile structurale reprezintă unul dintre instrumentele esențiale ale UE pentru realizarea 
obiectivelor de politică convenite în domeniul energiei, inovării, cercetării, telecomunicațiilor 
și IMM-urilor cu ajutorul unor investiții financiare strategice. Comisia noastră este, prin 
urmare, interesată și implicată în cel mai înalt grad în stabilirea corectă a obiectivelor și a 
priorităților de investiție ale politicii de coeziune a UE pentru 2014--2020. În plus, trebuie să 
asigurăm coordonarea corespunzătoare a investițiilor din cadrul fondurilor structurale cu alte 
programe comunitare, în special Orizont 2020, CEF și COSME, precum și exploatarea optimă 
a sinergiei dintre diferitele fonduri.

De aceea, pentru a asigura concordanța dintre obiective și prioritățile de investiții, pentru a 
îmbunătăți coordonarea și pentru a implementa adecvat fondul, raportoarea propune o serie de 
amendamente la dispozițiile comune, dar și la reglementările privind FEDR și Fondul de 
coeziune.

Raportoarea consideră că cadrul strategic comun, care include o serie de elemente esențiale în 
privința orientărilor și normelor aplicabile tuturor fondurilor de politică regională, ar trebui 
examinat și supus aprobării Parlamentului și Consiliului, într-o cooperare cât mai strânsă cu 
instituțiile comunitare.

Având în vedere aceste considerații, raportoarea dorește să aducă chestiunea în atenția 
comisiei competente pentru ca aceasta să ia o decizie, incluzând însă în aviz și următoarele:
- amendamente care limitează clar sfera cadrului strategic comun, care ar trebui doar să 

traducă la nivel operațional obiectivele și prioritățile de investiție definite în actul de 
bază;

- amendamente la FEDR și la Fondul de coeziune, care urmăresc să definească mai bine 
prioritățile de investiție, substituind aproape acțiunile cheie preconizate în documentul 
de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 61 final).

Prin aceasta, raportoarea dorește să garanteze faptul că obiectivele strategice și prioritățile 
cheie de investiție ale fondurilor structurale sunt discutate și decise de către colegislator.

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 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a accentua sinergia dintre 
fondurile structurale și alte programe 
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comunitare, Comisia ar trebui să 
stabilească și să actualizeze periodic o 
listă completă online a propunerilor de 
proiecte pentru programele comunitare 
care au fost evaluate pozitiv, dar nu au 
obținut finanțare comunitară sau au 
obținut-o într-o măsură insuficientă.  
Statele membre ar trebui să verifice dacă 
propunerile de proiecte importante pentru 
ele nu pot fi incluse în programele lor 
operaționale.

Or. en

Justificare

Acest nou considerent reia sugestia de a introduce un calificativ de excelență pentru 
proiectele și instalațiile experimentale/pilot de o calitate excepțională (introdus în programe 
precum Orizont 2020, CEF sau COSME), care nu au beneficiat sau au beneficiat într-o 
măsură insuficientă de finanțări din fondurile europene și pe care statele membre le-ar putea 
finanța în cadrul FS. Un prim pas, însă, ar fi ca informațiile relevante să fie disponibile.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 9 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, a 
sectorului agricol (în cazul FEADR) și a 
sectorului pescuitului și acvaculturii 
(pentru EMFF);

3. îmbunătățirea în primul rând a
competitivității întreprinderilor mici și 
mijlocii, a sectorului agricol (în cazul 
FEADR) și a sectorului pescuitului și 
acvaculturii (pentru EMFF);

Or. en

Justificare

Acțiunile din cadrul politicii regionale de consolidare a competitivității economice sunt axate 
pe întreprinderile mici și mijlocii. Cu toate acestea, și întreprinderile mai mari joacă un rol 
important în politica structurală, de exemplu ca parteneri în dezvoltarea de clustere 
industriale. Pe linia inițiativei de avangardă „O politică industrială adaptată erei 
globalizării”, posibilitatea susținerii întreprinderilor mari ar trebui menținută, deși accentul 
trebuie să rămână pe IMM-uri. 
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 9 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

6. protecția mediului și a patrimoniului 
cultural și promovarea utilizării eficiente a 
resurselor;

Or. en

Justificare

Este esențială includerea protecției patrimoniului cultural printre obiectivele tematice ale 
fondurilor din cadrul strategic comun. În plus, această propunere concordă cu articolul 5 
alineatul (6) litera (c) din propunerea de Regulament privind Fondul european pentru 
dezvoltare regională.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 9 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. consolidarea capacității instituționale și
o administrație publică eficientă.

11. consolidarea capacității instituționale, o 
administrație publică eficientă și oferirea 
unei orientări strategice pentru 
dezvoltarea teritorială în cadrul Strategiei 
Europa 2020, la toate nivelurile de 
guvernare, prin Agenda teritorială a 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Asistența tehnică ar trebui să faciliteze și intervenția strategică vertical ascendentă. Agenda 
teritorială 2020, adoptată de statele membre în 2011, cuprinde recomandări foarte utile 
referitoare la dezvoltarea teritorială în UE.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru 
strategic comun transpune obiectivele și 
țintele strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în acțiuni-cheie pentru fondurile 
CSC. 

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru 
strategic comun transpune obiectivele, 
prioritățile de investiții și țintele strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, definită 
în regulamentul fiecărui CSC, în acțiuni-
cheie pentru fondurile CSC.

Strategia trebuie elaborată în dialog cu 
organismele din statele membre 
responsabile cu implementarea politicii 
regionale a UE, astfel încât să se 
garanteze existența unei abordări 
comune.

Or. en

Justificare

Cadrul strategic comun trebuie doar să transpună la nivel operațional obiectivele și 
prioritățile de investiție definite în actele de bază. 

Pentru implementare, ar fi de dorit să se mențină un dialog constant cu organismele 
responsabile implicate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru fiecare obiectiv tematic, 
acțiunile-cheie care urmează să fie 
sprijinite de fiecare fond CSC; 

(a) pentru fiecare obiectiv tematic și în 
conformitate cu prioritățile de investiție 
ale fiecărui fond CSC, acțiunile-cheie care 
urmează să fie sprijinite de fiecare fond 
CSC; 

Or. en
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Justificare

Cadrul strategic comun trebuie doar să transpună la nivel operațional obiectivele și 
prioritățile de investiție definite în actele de bază.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) alocarea orientativă a contribuției 
Uniunii la nivel național, în funcție de 
obiective tematice, pentru fiecare dintre 
fondurile CSC, precum și suma totală 
indicativă a contribuției preconizate pentru 
obiectivele privind schimbările climatice;

(iv) alocarea orientativă a contribuției 
Uniunii la nivel național și regional, în 
funcție de obiective tematice, pentru 
fiecare dintre fondurile CSC, precum și 
suma totală indicativă a contribuției 
preconizate pentru obiectivele privind 
schimbările climatice;

Or. en

Justificare

Este important de subliniat sprijinul acordat la nivel regional pentru obiectivele tematice.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanismele la nivel național și 
regional care asigură coordonarea între 
fondurile CSC și alte instrumente de 
finanțare ale Uniunii și naționale, precum 
și cu BEI;

(i) mecanismele, structurile și organismele 
de la nivel național și regional care asigură 
coordonarea între fondurile CSC și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale, precum și cu BEI; în ceea ce 
privește coordonarea cu alte instrumente 
de finanțare ale Uniunii, ar trebui 
indicate structurile care garantează 
identificarea strategică a priorităților 
pentru diferitele instrumente. Aceste 
structuri ar trebui, de asemenea, să evite 
duplicarea acțiunilor, să identifice zonele 
în care este necesar un sprijin financiar 
suplimentar și să ofere oportunități 
coerente și raționalizate de finanțare 
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pentru beneficiari.

Or. en

Justificare

Această completare se inspiră din explicația dată în documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei (SWD (2012) 61 final) cu privire la modul în care ar trebui să funcționeze 
coordonarea cu alte instrumente de finanțare ale Uniunii. Aceste elemente - esențiale pentru 
implementarea reușită a fondurilor structurale - ar trebui incluse în actul de bază.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții ex 
ante până la termenul prevăzut în program 
constituie un motiv de suspendare a plăților 
de către Comisie. 

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program în privința resurselor 
pentru sectorul supus condiționalității, în 
așteptarea finalizării în condiții 
satisfăcătoare a tuturor măsurilor necesare 
pentru îndeplinirea unei condiții ex ante. 
Neîndeplinirea unei condiții ex ante până la 
termenul prevăzut în program constituie un 
motiv de suspendare a plăților de către 
Comisie. 

Or. it

Justificare

Contractul de parteneriat trebuie să descrie clar repartizarea responsabilităților între 
Comisie, statele membre și autoritățile de gestionare în privința implementării mecanismului.  

Din moment ce includ un sistem de penalități, condiționalitățile ar trebui să fie strâns legate 
de implementarea politicii de coeziune și de obiectivele programelor operaționale.  Condițiile 
stabilite la nivelul UE ar putea să nu țină seama de alte variabile legate de contextul specific 
local sau regional, esențiale pentru succesul operațiunilor.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri legate de analiza proiectelor 
relevante în curs în cadrul altor programe 
comunitare, cum ar fi  Programul cadru 
pentru C&D sau programul pentru 
competitivitate și inovare, precum și a 
propunerilor de proiecte pentru aceste 
programe care au fost evaluate pozitiv, 
dar nu au obținut finanțare comunitară 
din cauză limitărilor bugetare;

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se poate stabili o axă separată de 
priorități, cu o cofinanțare de 80%, în 
cadrul obiectivului tematic menționat la 
punctul 1 de la articolul 9, instituită la 
nivelul Uniunii sau la nivel interregional 
și gestionată direct sau indirect de 
Comisie.

Or. en

Justificare

Amendamentul oferă regiunilor posibilitatea de a contribui și de a participa din proprie 
inițiativă la proiectele de cooperare în domeniul C&D, însă printr-o procedură de selecție, o 
implementare și o abordare managerială centralizate și armonizate. Această idee a fost 
propusă de CSEC și de mai mulți deputați în rapoarte recente.
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Anexa IV – tabel – punctul 1 – linia a treia „criterii de îndeplinire” – subpunctul 1 –
liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

se bazează pe o analiză de identificare a 
punctelor forte și a punctelor slabe (analiză 
de tip SWOT) cu scopul de a-și concentra 
resursele asupra unui număr limitat de 
priorități în materie de cercetare și inovare;

se bazează pe o analiză de identificare a 
punctelor forte și a punctelor slabe (analiză 
de tip SWOT) cu scopul de a-și concentra 
resursele asupra unui număr limitat de 
priorități în materie de cercetare și inovare, 
ținând seama de evaluările experiențelor 
anterioare, dacă sunt disponibile;

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Anexa IV – tabel – punctul 1 – linia a treia „criterii de îndeplinire” – subpunctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru a adoptat un cadru care 
evidențiază resursele bugetare disponibile 
pentru cercetare și inovare;

Un stat membru a adoptat un cadru care 
evidențiază resursele bugetare disponibile 
pentru cercetare și inovare, precum și 
programele și prioritizarea investițiilor 
legate de prioritățile UE;

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Anexa IV – tabel – punctul 1 – linia a treia „criterii de îndeplinire” – subpunctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru a adoptat un plan 
multianual pentru buget și pentru 
stabilirea priorităților de investiții legate 
de prioritățile UE (Forumul pentru o 

eliminat
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strategie europeană privind 
infrastructurile în domeniul cercetării -
ESFRI).

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Anexa IV – tabel – punctul 1 – linia a treia „criterii de îndeplinire” – subpunctul 3a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ține seama de prioritățile și programele 
UE în domeniul cercetării și inovării 
(Orizont 2020).

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa IV – tabel – punctul 2 – linia a doua „condiție ex ante” – punctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2. Infrastructura privind accesul de 
generație următoare (Next Generation 
Access - NGA): Existența unor planuri 
naționale NGA care să țină seama de 
acțiunile regionale în vederea atingerii 
țintelor UE în materie de acces internet de 
mare viteză, care se concentrează asupra 
unor domenii în care piața nu reușește să 
ofere o infrastructură deschisă, la un cost 
rezonabil și la un nivel adecvat al calității 
în conformitate cu normele UE în materie 
de concurență și de ajutoare de stat, și 
care să poată furniza servicii accesibile 
grupurilor de persoane vulnerabile.

2.2. Infrastructura privind accesul de 
generație următoare (Next Generation 
Access - NGA): Existența unor planuri 
naționale și/sau regionale NGA care să 
țină seama de acțiunile regionale în 
vederea atingerii țintelor UE în materie de 
acces internet de mare viteză și de 
promovare a coeziunii teritoriale, care se 
concentrează asupra unor domenii în care 
piața nu reușește să ofere o infrastructură 
deschisă, la un cost rezonabil și la un nivel 
adecvat al calității în conformitate cu 
normele UE în materie de concurență și de 
ajutoare de stat, și care să poată furniza 
servicii accesibile grupurilor de persoane 
vulnerabile.
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Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Anexa IV – tabel – punctul 2 – linia a treia „criterii de îndeplinire” – subpunctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Existența unui plan național de acces de 
generație următoare care conține:

Existența unui plan național și/sau 
regional de acces de generație următoare 
care conține:

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2.1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autoritatea de management implică în 
măsurile de informare și publicitate, în 
conformitate cu legile și practicile 
naționale, următoarele organisme:

3. Autoritatea de management implică în 
măsurile de informare și publicitate, în 
conformitate cu legile și practicile 
naționale, cel puțin unul dintre 
următoarele organisme:

Or. it

Justificare
Este necesar în acest caz o oarecare flexibilitate, pentru a implica organismele cele mai 
adecvate în raport cu tipul de operațiune/proiect pentru care trebuie luate măsuri de 
informare și publicitate.


