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Amendamentul 43
Ivari Padar

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 176 din tratat prevede că 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să contribuie la 
redresarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune. În conformitate cu 
articolul 174 din tratat, FEDER contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate, printre care ar trebui să se 
acorde o atenție specială regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic, 
cum sunt regiunile insulare, transfrontaliere 
și muntoase.

(1) Articolul 176 din tratat prevede că 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să contribuie la 
redresarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune. În conformitate cu 
articolul 174 din tratat, FEDER contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate, printre care ar trebui să se 
acorde o atenție specială regiunilor afectate 
de un handicap natural sau demografic 
grav și permanent, cum ar fi regiunile cu o 
densitate foarte redusă a populației și 
regiunile insulare, transfrontaliere și 
muntoase.

Or. en

Amendamentul 44
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 176 din tratat prevede că 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să contribuie la 
redresarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune. În conformitate cu 
articolul 174 din tratat, FEDER contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 

(1) Articolul 176 din tratat prevede că 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să contribuie la 
redresarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune. În conformitate cu 
articolul 174 din tratat, FEDER contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare socială și economică ale 
diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a 
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defavorizate, printre care ar trebui să se 
acorde o atenție specială regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic, 
cum sunt regiunile insulare, transfrontaliere 
și muntoase.

regiunilor defavorizate, printre care ar 
trebui să se acorde o atenție specială 
regiunilor celor mai defavorizate și 
microregiunilor precum zonele afectate de 
provocări economice și sociale grave și 
regiunilor afectate de un handicap natural 
sau demografic grav și permanent, cum ar 
fi regiunile insulare, transfrontaliere și 
muntoase.

Or. en

Amendamentul 45
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 176 din tratat prevede că 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să contribuie la 
redresarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune. În conformitate cu 
articolul 174 din tratat, FEDER contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate, printre care ar trebui să se 
acorde o atenție specială regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic, 
cum sunt regiunile insulare, transfrontaliere 
și muntoase.

(1) Articolul 176 din tratat prevede că 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să contribuie la 
redresarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune. În conformitate cu 
articolul 174 din tratat, FEDER contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate, printre care ar trebui să se 
acorde o atenție specială regiunilor afectate 
de un handicap natural sau demografic
grav și permanent, cum ar fi regiunile care 
intră sub incidența articolului 349 din 
TFUE, regiunile insulare, transfrontaliere 
și muntoase.

Or. fr

Amendamentul 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Considerentul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 176 din tratat prevede că
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să contribuie la 
redresarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune. În conformitate cu 
articolul 174 din tratat, FEDER contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate, printre care ar trebui să se 
acorde o atenție specială regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic, 
cum sunt regiunile insulare, transfrontaliere 
și muntoase.

(1) Articolul 176 din tratat prevede că 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să contribuie la 
redresarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune. În conformitate cu 
articolul 174 din tratat, FEDER contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate, printre care ar trebui să se 
acorde o atenție specială regiunilor afectate 
de un handicap natural sau demografic
grav și permanent, cum ar fi regiunile 
insulare, transfrontaliere și muntoase. În 
conformitate cu articolul 349 din tratat, 
regiunile ultraperiferice (RUP) pot 
beneficia de măsuri specifice privind în 
special condițiile de acces la fondurile 
structurale și la programele orizontale ale 
Uniunii.

Or. fr

Justificare

În conformitate cu Rezoluția Parlamentului European referitoare la rolul politicii de coeziune 
în regiunile ultraperiferice din Uniunea Europeană în contextul Strategiei „Europa 2020” 
(2011/2195(INI)), politica de coeziune trebuie să rămână unul dintre principalele instrumente 
de acțiune europeană pentru reducerea disparităților din regiunile europene, în general, și 
din RUP, în particular.

Amendamentul 47
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 176 din tratat prevede că 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să contribuie la 
redresarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune. În conformitate cu 

(1) Articolul 176 din tratat prevede că 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să contribuie la 
redresarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune. În conformitate cu 
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articolul 174 din tratat, FEDER contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate, printre care ar trebui să se 
acorde o atenție specială regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic, 
cum sunt regiunile insulare, transfrontaliere 
și muntoase.

articolul 174 din tratat, FEDER contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate, printre care ar trebui să se 
acorde o atenție specială regiunilor afectate 
de un handicap natural sau demografic
grav și permanent, cum ar fi regiunile 
insulare, transfrontaliere și muntoase, 
precum și, în conformitate cu 
articolul 349 din tratat, regiunilor 
ultraperiferice.

Or. pt

Justificare

Această modificare vizează includerea în enumerare a regiunilor afectate de un handicap 
grav și permanent, respectiv a regiunilor ultraperiferice care posedă un statut propriu ca 
urmare a caracteristicilor geografice și structurale și care merită, de asemenea, să fie 
menționate în mod explicit, din punctul de vedere al rolului pe care îl poate juca politica de 
coeziune în acest sens.

Amendamentul 48
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 176 din tratat prevede că Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDER) 
este destinat să contribuie la redresarea 
principalelor dezechilibre regionale din 
Uniune. În conformitate cu articolul 174 
din tratat, FEDER contribuie la reducerea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
ale diferitelor regiuni și a rămânerii în 
urmă a regiunilor defavorizate, printre care 
ar trebui să se acorde o atenție specială 
regiunilor defavorizate puternic și 
permanent din punct de vedere natural sau 
demografic, cum sunt regiunile insulare, 
transfrontaliere și muntoase.

Articolul 176 din tratat prevede că Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDER) 
este destinat să contribuie la redresarea 
principalelor dezechilibre regionale din 
Uniune. În conformitate cu articolul 174 
din tratat, FEDER contribuie la reducerea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
ale diferitelor regiuni și a rămânerii în 
urmă a regiunilor defavorizate, printre care 
ar trebui să se acorde o atenție specială 
regiunilor afectate de un handicap natural 
sau demografic grav și permanent, cum ar 
fi regiunile insulare, transfrontaliere și 
muntoase, întrucât acestea trebuie să facă 
față în mod special dezavantajelor 
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economice și exodului populației cauzat 
de acestea.

Or. de

Justificare

În zonele de munte, exodul reprezintă o problemă deosebit de serioasă, care expune populația 
unor provocări economice și demografice dificile.

Amendamentul 49
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Potrivit articolului 174 din tratat, 
trebuie acordată o atenție deosebită 
zonelor rurale, zonelor afectate de 
tranziția industrială, precum și regiunilor 
afectate de un handicap natural și 
demografic grav și permanent, cum ar fi 
regiunile cele mai nordice cu densitate 
foarte scăzută a populației, precum și 
regiunile insulare, transfrontaliere și 
muntoase.

Or. pt

Amendamentul 50
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Potrivit articolului 349 din tratat, 
trebuie adoptate măsuri specifice, ținând 
seama de situația socială și economică a 
regiunilor ultraperiferice, agravată de 
factori specifice care dăunează grav 
dezvoltării acestora.
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Or. pt

Amendamentul 51
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a spori valoarea adăugată a 
politicii de coeziune a Uniunii, dispozițiile 
specifice ar trebui să ducă la o simplificare 
considerabilă la toate nivelurile implicate: 
beneficiari, autorități ale programului, 
statele membre și țările terțe care participă, 
precum și Comisia.

(3) Pentru a spori valoarea adăugată a 
politicii de coeziune a Uniunii, îndeosebi 
cu privire la realizarea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, dispozițiile 
specifice ar trebui să ducă la o simplificare 
considerabilă la toate nivelurile implicate: 
beneficiari, autorități ale programului, 
statele membre și țările terțe care participă, 
precum și Comisia.

Or. en

Amendamentul 52
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a spori valoarea adăugată a 
politicii de coeziune a Uniunii, dispozițiile 
specifice ar trebui să ducă la o simplificare 
considerabilă la toate nivelurile implicate: 
beneficiari, autorități ale programului, 
statele membre și țările terțe care participă, 
precum și Comisia.

(3) Pentru a spori valoarea adăugată a 
politicii de coeziune a Uniunii, dispozițiile 
specifice ar trebui să ducă la o simplificare 
considerabilă la toate nivelurile implicate: 
beneficiari, autorități ale programului, 
statele membre, autorități regionale și 
locale alese și țările terțe care participă, 
precum și Comisia.

Or. fr
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Amendamentul 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, o infrastructură 
slab dezvoltată sau lipsa unei 
infrastructuri, inclusiv blocaje în cadrul 
rețelelor de transport, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, promovarea schimburilor 
culturale și îmbunătățirea infrastructurii 
de turism, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

Or. en

Amendamentul 54
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă în sectorul
transportului, al transportului local, al 
rețelei de energie electrică sau, de 
asemenea, al TIC, mediul de afaceri 
inadecvat, obstacolele în calea serviciilor 
de salvare, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

Or. de

Amendamentul 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen



AM\903764RO.doc 11/172 PE490.976v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, participarea redusă a femeilor 
pe piața forței de muncă, diferența de 
remunerare între femei și bărbați, lipsa 
unor rețele între administrațiile locale și 
regionale, cercetarea și inovarea și 
adoptarea tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

Or. en

Amendamentul 56
László Surján

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa resurselor umane și a 
competențelor cu privire la dezvoltarea 
regională, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul programelor 
transfrontaliere, de exemplu între Irlanda 
de Nord și comitatele de graniță din Irlanda 
în sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

Or. en

Amendamentul 57
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
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provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, exodul populației și schimbările 
demografice din zonele de munte, lipsa 
unor rețele între administrațiile locale și 
regionale, cercetarea și inovarea și 
adoptarea tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii, în acest context fiind 
necesară sublinierea valorii adăugate 
europene a macroregiunilor. În cazul 
oricărui program transfrontalier între 
Irlanda de Nord și comitatele de graniță din 
Irlanda în sprijinul păcii și reconcilierii, 
FEDER contribuie, de asemenea, la
promovarea stabilității sociale și 
economice în regiunile în cauză, în special 
prin acțiuni menite să promoveze 
coeziunea între comunități.

Or. de

Justificare

Ca urmare a condițiilor naturale, zonele de munte de confruntă cu provocări deosebite. 
Acestea trebuie să facă față unei multitudini de probleme, de exemplu exodul populației și 
dezavantajele economice. Prin urmare, se recomandă abordarea separată a acestor regiuni. 
Macroregiunile reprezintă un instrument util de abordare a acestor provocări la nivel 
transnațional și transfrontalier.

Amendamentul 58
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate, lipsa de 
transparență pe piața muncii și normele 
în materie de drepturi sociale și de muncă 
existente) și valorificarea potențialului 
neexploatat în zona de frontieră 
(dezvoltarea instalațiilor și grupurilor de 
cercetare și inovare transfrontaliere, 
integrarea piețelor muncii transfrontaliere, 
eliminarea obstacolelor care stau în calea 
mobilității forței de muncă, precum și 
informarea, consilierea și corelarea 
locurilor de muncă pentru lucrătorii 
mobili și cooperarea între universități sau 
centre de sănătate), consolidând, în același 
timp, procesul de cooperare pentru 
dezvoltarea armonioasă generală a Uniunii. 
În cazul oricărui program transfrontalier 
între Irlanda de Nord și comitatele de 
graniță din Irlanda în sprijinul păcii și 
reconcilierii, FEDER contribuie, de 
asemenea, la promovarea stabilității sociale 
și economice în regiunile în cauză, în 
special prin acțiuni menite să promoveze 
coeziunea între comunități.

Or. en

Amendamentul 59
François Alfonsi, Catherine Grèze
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și a grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între sistemele 
educaționale, în special universități sau 
centre de sănătate), valorificarea culturilor 
regionale transfrontaliere, consolidând, în 
același timp, procesul de cooperare pentru 
dezvoltarea armonioasă generală a Uniunii. 
În cazul oricărui program transfrontalier 
între Irlanda de Nord și comitatele de 
graniță din Irlanda în sprijinul păcii și 
reconcilierii, FEDER contribuie, de 
asemenea, la promovarea stabilității sociale 
și economice în regiunile în cauză, în 
special prin acțiuni menite să promoveze 
coeziunea între comunități.

Or. fr

Amendamentul 60
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate și 
dezvoltarea de proiecte specifice în 
domeniul turismului), consolidând, în 
același timp, procesul de cooperare pentru 
dezvoltarea armonioasă generală a Uniunii. 
În cazul oricărui program transfrontalier 
între Irlanda de Nord și comitatele de 
graniță din Irlanda în sprijinul păcii și 
reconcilierii, FEDER contribuie, de 
asemenea, la promovarea stabilității sociale 
și economice în regiunile în cauză, în 
special prin acțiuni menite să promoveze 
coeziunea între comunități.

Or. it

Amendamentul 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
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provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă mai ales a regiunilor 
insulare și absența unor rețele de 
transport eficiente, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și a grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

Or. fr

Amendamentul 62
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
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cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și a grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze incluziunea socială și
coeziunea între comunități.

Or. fr

Amendamentul 63
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cooperarea transnațională ar trebui să 
aibă drept obiectiv consolidarea cooperării 
prin intermediul acțiunilor care conduc la 
dezvoltarea teritorială integrată legată de 
prioritățile politicii de coeziune a Uniunii.

(6) Cooperarea transnațională ar trebui să 
aibă drept obiectiv consolidarea cooperării 
prin intermediul acțiunilor care conduc la 
dezvoltarea teritorială integrată legată de 
prioritățile politicii de coeziune a Uniunii. 
Regiunile transnaționale care se 
confruntă cu provocări comune legate de 
infrastructură sau de condițiile naturale, 
după cum este cazul zonei Alpilor, ar 
trebui susținute în cadrul constituirii 
macroregiunilor.

Or. de
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Justificare

Zona Alpilor se confruntă cu provocări demografice și naturale deosebite. Macroregiunile 
reprezintă un instrument util de abordare a acestor provocări la nivel transnațional și 
transfrontalier. Instituirea unei macroregiuni a Alpilor ar aduce avantaje majore pentru 
populația locală.

Amendamentul 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cooperarea transnațională ar trebui să 
aibă drept obiectiv consolidarea cooperării 
prin intermediul acțiunilor care conduc la 
dezvoltarea teritorială integrată legată de 
prioritățile politicii de coeziune a Uniunii.

(6) Cooperarea transnațională ar trebui să 
aibă drept obiectiv consolidarea cooperării 
prin intermediul acțiunilor care conduc la 
dezvoltarea teritorială integrată legată de 
prioritățile politicii de coeziune a Uniunii. 
De asemenea, trebuie stimulate 
cooperările strategice între regiunile de 
frontieră, care nu sunt vizate de 
programul transfrontalier. 

Or. es

Amendamentul 65
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Cooperarea interregională ar trebui să 
aibă drept obiectiv consolidarea eficienței 
politicii de coeziune prin încurajarea 
schimbului de experiență între regiuni 
pentru a ameliora elaborarea și punerea în 
aplicare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și ocuparea
forței de muncă. Aceasta ar trebui să 

(7) Cooperarea interregională ar trebui să 
aibă drept obiectiv consolidarea eficienței 
politicii de coeziune prin încurajarea 
schimbului de experiență între regiuni 
pentru a ameliora elaborarea și punerea în 
aplicare a programelor operaționale pentru 
consolidarea investițiilor în domeniile 
creșterii economice și al ocupării forței de 
muncă. Aceasta ar trebui să promoveze, în 
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promoveze, în special, cooperarea între 
grupuri inovatoare care desfășoară intense 
activități de cercetare și schimburile între 
cercetători și instituții de cercetare, pe baza 
„Regiunilor cunoașterii” și a „Potențialului 
de cercetare în regiunile de convergență și 
cele ultraperiferice” din cadrul celui de-al 
șaptelea program-cadru pentru cercetare.

special, cooperarea între grupuri inovatoare 
care desfășoară intense activități de 
cercetare și schimburile între cercetători și 
instituții de cercetare, pe baza „Regiunilor 
cunoașterii” și a „Potențialului de cercetare 
în regiunile de convergență și cele 
ultraperiferice” din cadrul celui de-al 
șaptelea program-cadru pentru cercetare.

Or. en

Amendamentul 66
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Cooperarea interregională ar trebui să 
aibă drept obiectiv consolidarea eficienței 
politicii de coeziune prin încurajarea 
schimbului de experiență între regiuni 
pentru a ameliora elaborarea și punerea în 
aplicare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă. Aceasta ar trebui să 
promoveze, în special, cooperarea între 
grupuri inovatoare care desfășoară intense 
activități de cercetare și schimburile între 
cercetători și instituții de cercetare, pe baza 
„Regiunilor cunoașterii” și a „Potențialului 
de cercetare în regiunile de convergență și 
cele ultraperiferice” din cadrul celui de-al 
șaptelea program-cadru pentru cercetare.

(7) Cooperarea interregională ar trebui să 
aibă drept obiectiv consolidarea eficienței 
politicii de coeziune prin încurajarea 
schimbului de experiență între regiuni 
pentru a ameliora elaborarea și punerea în 
aplicare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă. Aceasta ar trebui să 
promoveze, în special, cooperarea între 
grupuri inovatoare care desfășoară intense 
activități de cercetare și schimburile între 
cercetători și instituții de cercetare, pe baza 
„Regiunilor cunoașterii” și a „Potențialului 
de cercetare în regiunile de convergență și 
cele ultraperiferice” din cadrul celui de-al 
șaptelea program-cadru pentru cercetare.
Această cooperare ar trebui să implice 
punerea în legătură a centrelor de 
cercetare de excelență cu instituțiile de 
cercetare emergente din regiunile mai 
puțin dezvoltate, înfrățirea schimburilor 
de personal, consiliere de specialitate și 
asistență, precum și dezvoltarea de 
strategii comune pentru înființarea de 
centre de excelență în respectivele regiuni 
mai puțin dezvoltate.
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Or. en

Amendamentul 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
sprijine regiunile situate la frontierele 
maritime sau terestre. Pe baza experienței 
din perioadele de programare anterioare, 
Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
definească lista zonelor transfrontaliere 
pentru a beneficia de sprijin în cadrul 
programelor de cooperare transfrontalieră 
într-un mod mai simplu, printr-un program 
de cooperare. Pentru elaborarea listei 
respective, Comisia ar trebui să ia în 
considerare ajustările necesare pentru 
asigurarea coerenței, în special la 
frontierele terestre și maritime și 
continuitatea zonelor vizate de programele 
instituite pentru perioada de programare 
2007-2013. Aceste ajustări pot reduce sau 
extinde zonele existente vizate de 
programe sau numărul de programe de 
cooperare transfrontalieră, dar pot permite 
suprapunerea geografică.

(9) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
sprijine regiunile situate la frontierele 
maritime sau terestre. Pe baza experienței 
din perioadele de programare anterioare, 
Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
definească lista zonelor transfrontaliere 
pentru a beneficia de sprijin în cadrul 
programelor de cooperare transfrontalieră 
într-un mod mai simplu, printr-un program 
de cooperare. Pentru elaborarea listei 
respective, Comisia ar trebui să ia în 
considerare ajustările necesare pentru 
asigurarea coerenței, în special la 
frontierele terestre și maritime și 
continuitatea zonelor vizate de programele 
instituite pentru perioada de programare 
2007-2013. Aceste ajustări pot reduce sau 
extinde zonele existente vizate de 
programe, în special pentru a permite 
cooperarea între teritorii maritime care 
constituie granițe externe ale Uniunii, sau 
numărul de programe de cooperare 
transfrontalieră, dar pot permite 
suprapunerea geografică.

Or. es

Amendamentul 68
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să (9) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
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sprijine regiunile situate la frontierele 
maritime sau terestre. Pe baza experienței 
din perioadele de programare anterioare, 
Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
definească lista zonelor transfrontaliere 
pentru a beneficia de sprijin în cadrul 
programelor de cooperare transfrontalieră 
într-un mod mai simplu, printr-un program 
de cooperare. Pentru elaborarea listei 
respective, Comisia ar trebui să ia în 
considerare ajustările necesare pentru 
asigurarea coerenței, în special la 
frontierele terestre și maritime și 
continuitatea zonelor vizate de programele 
instituite pentru perioada de programare 
2007-2013. Aceste ajustări pot reduce sau 
extinde zonele existente vizate de 
programe sau numărul de programe de 
cooperare transfrontalieră, dar pot permite 
suprapunerea geografică.

sprijine regiunile situate la frontierele 
maritime sau terestre. Pe baza experienței 
din perioadele de programare anterioare, 
Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
definească lista zonelor transfrontaliere 
pentru a beneficia de sprijin în cadrul 
programelor de cooperare transfrontalieră 
într-un mod mai simplu, printr-un program 
de cooperare, iar această listă ar trebui să 
includă un număr cât mai mare de 
regiuni. Pentru elaborarea listei respective, 
Comisia ar trebui să ia în considerare 
ajustările necesare pentru asigurarea 
coerenței, în special la frontierele terestre și 
maritime și continuitatea zonelor vizate de 
programele instituite pentru perioada de 
programare 2007-2013. Aceste ajustări pot 
reduce sau extinde zonele existente vizate 
de programe sau numărul de programe de 
cooperare transfrontalieră, dar pot permite 
suprapunerea geografică. În cazul 
regiunilor ultraperiferice, pentru a 
permite participarea acestora la 
programele de cooperare transfrontalieră, 
nu ar trebui aplicat criteriul distanței 
maxime, întrucât acesta ar conduce la 
excluderea acestor regiuni din 
componenta transfrontalieră a cooperării 
teritoriale.

Or. pt

Justificare

Pentru a garanta coerența în ceea ce privește frontierele terestre, dar mai ales maritime, 
ajustările care trebuie efectuate pentru următoarea perioadă de programare ar trebui să 
vizeze includerea regiunilor ultraperiferice în dimensiunea transfrontalieră a programelor de 
cooperare teritorială. În cazul aplicării criteriului unei distanțe maxime de 150 km, unele 
regiuni ultraperiferice nu ar fi eligibile pentru aceste programe, fiind, așadar, excluse de la 
orice cooperare transfrontalieră.

Amendamentul 69
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)



AM\903764RO.doc 23/172 PE490.976v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Constată că există în continuare 
regiuni în Europa care, ca urmare a 
îndepărtării geografice, nu se pot implica 
în cooperarea transfrontalieră din cauza 
criteriului de distanță privind frontierele 
maritime.

Or. pt

Amendamentul 70
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Consideră că integrarea și 
deschiderea acestor regiuni față de spații 
geografice din afara Uniunii nu sunt și 
nu pot fi afectate de îndepărtarea lor 
geografică. Bogăția legăturilor istorice, 
lingvistice și culturale care le unesc cu 
diverse regiuni din întreaga lume le 
conferă o situație privilegiată pentru 
aprofundarea acestor relații, în beneficiul 
afirmării Uniunii la nivel internațional. 
Așadar, aceste regiuni ar trebui să poată 
accesa programele de cooperare 
transfrontalieră.

Or. pt

Amendamentul 71
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Zonele de cooperare transnațională ar 
trebui să fie definite ținând cont de 
acțiunile necesare pentru a promova o 

(10) Zonele de cooperare transnațională ar 
trebui să fie definite ținând cont de 
acțiunile necesare pentru a promova o 
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dezvoltare teritorială integrată. Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să definească 
zonele de cooperare transnațională.

dezvoltare teritorială integrată. Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să definească 
zonele de cooperare transnațională, în 
vederea asigurării continuității acestei 
cooperări în mod extins și consecvent, pe 
baza programelor anterioare.

Or. pt

Justificare

Atunci când elaborează lista cu zonele care vor beneficia de sprijin, Comisia Europeană 
trebuie să asigure continuitatea și consecvența cooperării, ținând seama de programele 
anterioare.

Amendamentul 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Zonele de cooperare transnațională ar 
trebui să fie definite ținând cont de 
acțiunile necesare pentru a promova o 
dezvoltare teritorială integrată. Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să definească 
zonele de cooperare transnațională.

(10) Zonele de cooperare transnațională ar 
trebui să fie definite ținând cont de 
acțiunile necesare pentru a promova o 
dezvoltare teritorială integrată. Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să definească 
zonele de cooperare transnațională. 
Comisia trebuie să ia în considerare 
ajustările necesare, în scopul garantării 
coerenței cu strategiile transfrontaliere 
regionale.

Or. es

Amendamentul 73
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se sprijine în 
continuare sau – dacă este nevoie – să se 

(12) Este necesar să se sprijine în 
continuare sau – dacă este nevoie – să se 
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stabilească o cooperare transfrontalieră, 
transnațională și interregională cu țările 
terțe învecinate cu Uniunea, deoarece 
aceasta va fi în beneficiul regiunilor 
statelor membre care sunt limitrofe țărilor 
terțe. În acest scop, FEDER va contribui la 
programele transfrontaliere și de bazin 
maritim stabilite în cadrul Instrumentului 
european de vecinătate (IEV) în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […]/2012 și 
Instrumentul de asistență pentru preaderare 
(IPA) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…]/2012.

stabilească o cooperare transfrontalieră, 
transnațională și interregională cu țările 
terțe învecinate cu Uniunea, deoarece 
aceasta va fi în beneficiul regiunilor 
statelor membre care sunt limitrofe țărilor 
terțe. În acest scop, FEDER va contribui la 
programele transfrontaliere și de bazin 
maritim stabilite în cadrul Instrumentului 
european de vecinătate (IEV) în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […]/2012 și 
Instrumentul de asistență pentru preaderare 
(IPA) în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. […]/2012, iar programele de cooperare 
transnațională pot asigura legătura între 
regiuni din țările terțe prevăzute în aceste 
instrumente externe ale Uniunii.

Or. pt

Justificare

Țărilor terțe care se învecinează cu Uniunea li se poate solicita să participe la cooperarea 
transfrontalieră și la cooperarea transnațională, fiind importantă evidențierea echilibrată a 
acestor două componente ale cooperării teritoriale.

Amendamentul 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În beneficiul regiunilor Uniunii, ar 
trebui să fie creat un mecanism de 
organizare a sprijinului din partea FEDER 
pentru instrumentele de politică externă 
precum IEV și IPA, inclusiv în cazul în 
care programele de cooperare externă nu 
pot fi adoptate sau trebuie să fie 
suspendate.

(13) În beneficiul regiunilor Uniunii, ar 
trebui să fie creat un mecanism de 
organizare a sprijinului din partea FEDER 
pentru instrumentele de politică externă 
precum IEV, FED și IPA, inclusiv în cazul 
în care programele de cooperare externă nu 
pot fi adoptate sau trebuie să fie 
suspendate.

Or. fr
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Justificare

Este necesară menționarea Fondului european de dezvoltare pentru a putea lua în 
considerare sau pentru a putea pune în aplicare un mecanism de coordonare între FED și 
FEDER pentru regiunile ultraperiferice în cazul cărora IEV și IPA nu se aplică.

Amendamentul 75
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În beneficiul regiunilor Uniunii, ar 
trebui să fie creat un mecanism de 
organizare a sprijinului din partea FEDER 
pentru instrumentele de politică externă 
precum IEV și IPA, inclusiv în cazul în 
care programele de cooperare externă nu 
pot fi adoptate sau trebuie să fie 
suspendate.

(13) În beneficiul regiunilor Uniunii, ar 
trebui să fie creat un mecanism de 
organizare a sprijinului din partea FEDER 
pentru instrumentele de politică externă 
precum IEV și IPA II, inclusiv în cazul în 
care programele de cooperare externă nu 
pot fi adoptate sau trebuie să fie 
suspendate.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Amendamentul 76
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se fixeze resursele 
alocate pentru fiecare dintre diferitele 
componente ale obiectivului de cooperare 
teritorială europeană, păstrând, în același 
timp, o concentrare semnificativă asupra 
cooperării transfrontaliere și asigurând 

(15). Este necesar să se fixeze resursele 
alocate pentru fiecare dintre diferitele 
componente ale obiectivului de cooperare 
teritorială europeană, păstrând, în același 
timp, o concentrare semnificativă asupra 
cooperării transfrontaliere, acordând o 
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niveluri suficiente de finanțare pentru 
cooperarea regiunilor ultraperiferice.

marjă de flexibilitate între componente 
statelor membre și autorităților regionale 
și locale alese și asigurând niveluri 
suficiente de finanțare pentru cooperarea 
regiunilor ultraperiferice.

Or. fr

Amendamentul 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se fixeze resursele 
alocate pentru fiecare dintre diferitele 
componente ale obiectivului de cooperare 
teritorială europeană, păstrând, în același 
timp, o concentrare semnificativă asupra 
cooperării transfrontaliere și asigurând 
niveluri suficiente de finanțare pentru 
cooperarea regiunilor ultraperiferice.

(15) Este necesar să se fixeze resursele 
alocate pentru fiecare dintre diferitele 
componente ale obiectivului de cooperare 
teritorială europeană, păstrând, în același 
timp, o concentrare semnificativă asupra 
cooperării transfrontaliere și asigurând 
niveluri suficiente de finanțare pentru 
cooperarea regiunilor insulare și
ultraperiferice.

Or. fr

Amendamentul 78
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se fixeze resursele 
alocate pentru fiecare dintre diferitele 
componente ale obiectivului de cooperare 
teritorială europeană, păstrând, în același 
timp, o concentrare semnificativă asupra 
cooperării transfrontaliere și asigurând 
niveluri suficiente de finanțare pentru 
cooperarea regiunilor ultraperiferice.

(15) Este necesar să se fixeze resursele 
alocate pentru fiecare dintre diferitele 
componente ale obiectivului de cooperare 
teritorială europeană, păstrând, în același 
timp, o concentrare semnificativă asupra 
cooperării transfrontaliere și asigurând 
niveluri ridicate de participare și niveluri 
suficiente de finanțare pentru cooperarea 
regiunilor ultraperiferice.
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Or. pt

Justificare

Trebuie asigurat un nivel suficient de finanțare pentru regiunile ultraperiferice în cadrul 
celor trei dimensiuni ale cooperării teritoriale europene – transfrontalieră, transnațională și 
regională – având în vedere rolul și potențialul acestora în relațiile cu țările terțe învecinate 
și în relațiile dintre regiunile ultraperiferice.

Amendamentul 79
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Selectarea obiectivelor tematice ar 
trebui să fie limitată pentru a maximiza 
impactul politicii de coeziune pe întreg 
teritoriul Uniunii. Cu toate acestea, 
concentrarea în conformitate cu cooperarea 
interregională ar trebui să se reflecte în 
scopul fiecărei operațiuni, mai degrabă 
decât într-o limitare a numărului de 
obiective tematice, pentru a profita la 
maximum de cooperarea interregională 
pentru consolidarea eficienței politicii de 
coeziune în cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă și al obiectivului 
privind cooperarea teritorială europeană.

(16) Selectarea obiectivelor tematice ar 
trebui să fie limitată pentru a maximiza 
impactul politicii de coeziune pe întreg 
teritoriul Uniunii, alegând cel puțin unul 
dintre obiectivele tematice prevăzute la 
alineatele 8, 9 și 10 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. [RDC]1. Cu toate 
acestea, concentrarea în conformitate cu 
cooperarea interregională ar trebui să se 
reflecte în scopul fiecărei operațiuni, mai 
degrabă decât într-o limitare a numărului 
de obiective tematice, pentru a profita la 
maximum de cooperarea interregională 
pentru consolidarea eficienței politicii de 
coeziune în cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă și al obiectivului 
privind cooperarea teritorială europeană.
Trebuie adoptată o abordare diferențiată 
în funcție de contextul regional și local 
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 
specifice ale unui anumit teritoriu, în 
special cu privire la protejarea 
accesibilității serviciilor și la sprijinirea 
incluziunii active a grupurilor 
dezavantajate, precum populația romă și 
persoanele cu handicap, precum și la 
promovarea inovării sociale, a creșterii 
durabile și a unor locuri de muncă 
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decente.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Amendamentul 80
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a realiza țintele și obiectivele 
de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, stabilite în Strategia 
Europa 2020, FEDER ar trebui să 
contribuie, în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, la 
obiectivele tematice de dezvoltare a unei 
economii bazate pe cunoaștere, cercetare 
și inovare, promovând o economie mai 
ecologică, mai eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și mai 
competitivă, încurajând un nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, care să genereze 
coeziune socială și teritorială, și dezvoltând 
capacitatea administrativă. Cu toate 
acestea, lista de priorități în materie de 
investiții în temeiul diferitelor obiective 
tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile 
specifice din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, în special 
permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transfrontaliere, cooperarea 
judiciară și administrativă și cooperarea 
între cetățeni și instituții, cooperarea în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
formării profesionale și al incluziunii 
sociale din perspectivă transfrontalieră, 
permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transnaționale, cooperarea 
transfrontalieră maritimă care nu este 

(17) Pentru a atinge obiectivele de creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, stabilite în Strategia Europa 
2020, FEDER ar trebui să contribuie, în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană, la promovarea cercetării și 
inovării, dezvoltarea competențelor pentru 
promovarea economiei cunoașterii, 
dezvoltarea capitalului uman prin 
educație și formare, sprijinirea tranziției 
între etapele de educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă, 
promovarea unei economii mai ecologice, 
mai eficiente din punctul de vedere al 
utilizării resurselor și mai competitive, 
încurajarea unui nivel ridicat și decent al 
ocupării forței de muncă, care să genereze 
coeziune socială și teritorială, și 
dezvoltarea capacității administrative și 
instituționale. Cu toate acestea, lista de 
priorități în materie de investiții în temeiul 
diferitelor obiective tematice ar trebui să 
fie adaptată la nevoile specifice din cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană, în special permițând în 
continuare, în cadrul cooperării 
transfrontaliere, cooperarea judiciară și 
administrativă și cooperarea între cetățeni 
și instituții, cooperarea în domeniul 
ocupării forței de muncă, al formării 
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vizată de programele de cooperare 
transfrontalieră și dezvoltând și punând în 
aplicare strategii macroregionale și de 
bazin maritim.

profesionale și al incluziunii sociale din 
perspectivă transfrontalieră, permițând în 
continuare, în cadrul cooperării 
transnaționale, cooperarea transfrontalieră 
maritimă care nu este vizată de programele 
de cooperare transfrontalieră și dezvoltând 
și punând în aplicare strategii 
macroregionale și de bazin maritim.

Or. en

Amendamentul 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a realiza țintele și obiectivele 
de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, stabilite în Strategia 
Europa 2020, FEDER ar trebui să 
contribuie, în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, la 
obiectivele tematice de dezvoltare a unei 
economii bazate pe cunoaștere, cercetare și 
inovare, promovând o economie mai 
ecologică, mai eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și mai 
competitivă, încurajând un nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, care să genereze 
coeziune socială și teritorială, și dezvoltând 
capacitatea administrativă. Cu toate 
acestea, lista de priorități în materie de 
investiții în temeiul diferitelor obiective 
tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile 
specifice din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, în special 
permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transfrontaliere, cooperarea 
judiciară și administrativă și cooperarea 
între cetățeni și instituții, cooperarea în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
formării profesionale și al incluziunii 
sociale din perspectivă transfrontalieră, 

(17) Pentru a realiza țintele și obiectivele 
de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, stabilite în Strategia 
Europa 2020, FEDER ar trebui să 
contribuie, în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, la 
obiectivele tematice de dezvoltare a unei 
economii bazate pe cunoaștere, cercetare și 
inovare, promovând o economie mai 
ecologică, mai eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și mai 
competitivă, încurajând un nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, care să genereze 
coeziune socială și teritorială, și dezvoltând 
capacitatea administrativă. Cu toate 
acestea, lista de priorități în materie de 
investiții în temeiul diferitelor obiective 
tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile 
specifice din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, în special 
permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transfrontaliere, cooperarea 
judiciară și administrativă și cooperarea 
între cetățeni și instituții, cooperarea în 
vederea dezvoltării, îmbunătățirii sau 
extinderii infrastructurii de transport și de 
turism, cooperarea în domeniul ocupării 
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permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transnaționale, cooperarea 
transfrontalieră maritimă care nu este 
vizată de programele de cooperare 
transfrontalieră și dezvoltând și punând în 
aplicare strategii macroregionale și de 
bazin maritim.

forței de muncă, al formării profesionale și 
al incluziunii sociale din perspectivă 
transfrontalieră, permițând în continuare, în 
cadrul cooperării transnaționale, 
cooperarea transfrontalieră maritimă care 
nu este vizată de programele de cooperare 
transfrontalieră.

Or. en

Amendamentul 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a realiza țintele și obiectivele 
de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, stabilite în Strategia 
Europa 2020, FEDER ar trebui să 
contribuie, în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, la 
obiectivele tematice de dezvoltare a unei 
economii bazate pe cunoaștere, cercetare și 
inovare, promovând o economie mai 
ecologică, mai eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și mai 
competitivă, încurajând un nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, care să genereze 
coeziune socială și teritorială, și dezvoltând 
capacitatea administrativă. Cu toate 
acestea, lista de priorități în materie de 
investiții în temeiul diferitelor obiective 
tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile 
specifice din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, în special 
permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transfrontaliere, cooperarea 
judiciară și administrativă și cooperarea 
între cetățeni și instituții, cooperarea în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
formării profesionale și al incluziunii 
sociale din perspectivă transfrontalieră, 
permițând în continuare, în cadrul 

(17) Pentru a realiza țintele și obiectivele 
de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, stabilite în Strategia 
Europa 2020, FEDER ar trebui să 
contribuie, în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, la 
obiectivele tematice de dezvoltare a unei 
economii bazate pe cunoaștere, cercetare și 
inovare, promovând o economie mai 
ecologică, mai eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și mai 
competitivă, încurajând un nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, care să genereze 
coeziune socială și teritorială, și dezvoltând 
capacitatea administrativă. Cu toate 
acestea, lista de priorități în materie de 
investiții în temeiul diferitelor obiective 
tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile 
specifice din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, în special 
permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transfrontaliere, cooperarea 
judiciară și administrativă și cooperarea 
între cetățeni și instituții, cooperarea în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
formării profesionale și al incluziunii 
sociale din perspectivă transfrontalieră, 
permițând în continuare, în cadrul 
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cooperării transnaționale, cooperarea 
transfrontalieră maritimă care nu este 
vizată de programele de cooperare 
transfrontalieră și dezvoltând și punând în 
aplicare strategii macroregionale și de 
bazin maritim.

cooperării transnaționale, cooperarea 
transfrontalieră maritimă și cooperarea 
transfrontalieră dintre regiuni care nu este 
vizată de programele de cooperare 
transfrontalieră și dezvoltând și punând în 
aplicare strategii macroregionale și de 
bazin maritim.

Or. es

Amendamentul 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a realiza țintele și obiectivele 
de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, stabilite în Strategia 
Europa 2020, FEDER ar trebui să 
contribuie, în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, la 
obiectivele tematice de dezvoltare a unei 
economii bazate pe cunoaștere, cercetare și 
inovare, promovând o economie mai 
ecologică, mai eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și mai 
competitivă, încurajând un nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, care să genereze 
coeziune socială și teritorială, și dezvoltând 
capacitatea administrativă. Cu toate 
acestea, lista de priorități în materie de 
investiții în temeiul diferitelor obiective 
tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile 
specifice din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, în special 
permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transfrontaliere, cooperarea 
judiciară și administrativă și cooperarea 
între cetățeni și instituții, cooperarea în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
formării profesionale și al incluziunii 
sociale din perspectivă transfrontalieră, 

(17) Pentru a realiza țintele și obiectivele 
de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, stabilite în Strategia 
Europa 2020, FEDER ar trebui să 
contribuie, în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, la 
obiectivele tematice de dezvoltare a unei 
economii bazate pe cunoaștere, cercetare și 
inovare, promovând o economie mai 
ecologică, mai eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și mai 
competitivă, încurajând egalitatea de gen, 
prevenirea discriminării și un nivel ridicat 
al ocupării forței de muncă, care să 
genereze coeziune socială și teritorială, și 
dezvoltând capacitatea administrativă. Cu 
toate acestea, lista de priorități în materie 
de investiții în temeiul diferitelor obiective 
tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile 
specifice din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, în special 
permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transfrontaliere, cooperarea 
judiciară și administrativă și cooperarea 
între cetățeni și instituții, cooperarea în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
formării profesionale și al incluziunii 
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permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transnaționale, cooperarea 
transfrontalieră maritimă care nu este 
vizată de programele de cooperare 
transfrontalieră și dezvoltând și punând în 
aplicare strategii macroregionale și de 
bazin maritim.

sociale din perspectivă transfrontalieră, 
permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transnaționale, cooperarea 
transfrontalieră maritimă care nu este 
vizată de programele de cooperare 
transfrontalieră și dezvoltând și punând în 
aplicare strategii macroregionale și de 
bazin maritim.

Or. en

Amendamentul 84
László Surján

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar să se adapteze 
dispozițiile privind conținutul programelor 
de cooperare în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană la nevoile 
lor specifice. Prin urmare, acestea trebuie, 
de asemenea, să vizeze acele aspecte 
necesare pentru punerea în aplicare 
efectivă pe teritoriul statelor membre 
participante, cum ar fi organismele 
responsabile de audit și control, procedura 
pentru a înființa un secretariat comun și 
alocarea pasivelor în cazul corecțiilor 
financiare. În plus, datorită caracterului 
orizontal al programelor de cooperare 
interregională, conținutul unor astfel de 
programe de cooperare ar trebui să fie 
adaptat, în special în ceea ce privește 
definiția beneficiarului sau a beneficiarilor 
în conformitate cu actualele programe 
INTERACT și ESPON.

(18) Este necesar să se adapteze 
dispozițiile privind conținutul programelor 
de cooperare în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană la nevoile 
lor specifice. Prin urmare, acestea trebuie, 
de asemenea, să vizeze acele aspecte 
necesare pentru punerea în aplicare 
efectivă pe teritoriul statelor membre 
participante, cum ar fi organismele 
responsabile de audit și control, procedura 
pentru a înființa un secretariat comun și 
alocarea pasivelor în cazul corecțiilor 
financiare. Consolidarea capacității 
resurselor umane pentru depășirea 
obstacolelor care au la bază diferite 
aspecte lingvistice și administrative cu 
care se confruntă statele membre 
participante este de o importanță 
primordială. În plus, datorită caracterului 
orizontal al programelor de cooperare 
interregională, conținutul unor astfel de 
programe de cooperare ar trebui să fie 
adaptat, în special în ceea ce privește 
definiția beneficiarului sau a beneficiarilor 
în conformitate cu actualele programe 
INTERACT și ESPON.
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Or. en

Amendamentul 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În scopul favorizării politicii de 
coeziune a Uniunii și a Strategiei Europa 
2020, fondurile structurale trebuie să 
cuprindă o abordare mai integrată, de la 
început până la sfârșit, în vederea 
sprijinirii actorilor locali și regionali 
implicați în cooperarea pe termen lung, în 
special atunci când sunt susținuți de o 
grupare europeană de cooperare 
teritorială („GECT”). Pentru a consolida 
această abordare, trebuie introdusă o 
flexibilitate geografică suficientă în 
programele transfrontaliere și 
transnaționale pentru a permite 
dezvoltarea acestor cooperări consolidate.

Or. es

Amendamentul 86
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În concordanță cu obiectivul de 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, fondurile structurale ar trebui 
să ofere o abordare mai integrată și mai 
deschisă pentru rezolvarea problemelor de 
la nivel local. Pentru a consolida această 
abordare, sprijinul din partea FEDER în 
regiunile de frontieră ar trebui să fie 
coordonat cu sprijinul din partea Fondului 

(19) În concordanță cu obiectivul de 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, fondurile structurale ar trebui 
să ofere o abordare mai integrată și mai 
deschisă pentru rezolvarea problemelor de 
la nivel local, cum ar fi lipsa de susținere 
a infrastructurilor, declinul produselor 
tradiționale ale muncii și distanța față de 
piețe. Pentru a consolida această abordare, 
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european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR) și cel din partea Fondului 
european pentru pescuit și afaceri maritime 
(EMFF) și ar trebui, dacă este cazul, să 
implice grupările europene de cooperare 
teritorială înființate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind o grupare 
europeană de cooperare teritorială (GECT) 
în cazul în care dezvoltarea locală 
figurează printre obiectivele lor.

sprijinul din partea FEDER în regiunile de 
frontieră ar trebui să fie coordonat cu 
sprijinul din partea Fondului european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
și cel din partea Fondului european pentru 
pescuit și afaceri maritime (EMFF) și ar 
trebui, dacă este cazul, să implice grupările 
europene de cooperare teritorială înființate 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1082/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind o 
grupare europeană de cooperare teritorială 
(GECT) în cazul în care dezvoltarea locală 
figurează printre obiectivele lor.

Or. it

Amendamentul 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pe baza experienței acumulate în 
perioada de programare 2007-2013, 
condițiile pentru selectarea operațiunilor ar 
trebui să fie clarificate și consolidate în 
scopul de a asigura numai selectarea 
operațiunilor cu adevărat comune.
Noțiunea de beneficiari unici ar trebui 
definită și ar trebui să fie clarificat faptul 
că aceștia sunt autorizați să efectueze ei 
înșiși operațiuni de cooperare.

(20) Pe baza experienței acumulate în 
perioada de programare 2007-2013, 
condițiile pentru selectarea operațiunilor ar 
trebui să fie clarificate și consolidate în 
scopul de a asigura numai selectarea 
operațiunilor cu adevărat comune. În plus, 
o abordare adaptată ar trebui să țină 
seama de contextul specific al cooperării 
cu țările terțe. Noțiunea de beneficiari 
unici ar trebui definită și ar trebui să fie 
clarificat faptul că aceștia sunt autorizați să 
efectueze ei înșiși operațiuni de cooperare.

Or. fr

Justificare

În contextul cooperării dintre RUP și țările terțe învecinate, este dificilă îndeplinirea tuturor 
condițiilor pentru selecție menționate la articolul 11 alineatul (4). Este necesar ca RUP să 
aibă în continuare, cu titlu derogatoriu, posibilitatea de a îndeplini doar două dintre cele 
patru condiții.
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Amendamentul 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Ar trebui să fie stabilit, înainte ca 
statele membre să își elaboreze programele 
de cooperare, un set comun de indicatori 
pentru a evalua progresul înregistrat la 
punerea în aplicare a programului, care să 
se adapteze la caracterul specific al 
programelor de cooperare. Acești indicatori 
ar trebui să fie completați cu indicatori 
specifici programului.

(23) Ar trebui să fie stabilit, înainte ca 
statele membre să își elaboreze programele 
de cooperare, un set comun de indicatori 
orientativi care permit evaluarea 
progresului înregistrat la punerea în 
aplicare a programului, care să se adapteze 
la caracterul specific al programelor de 
cooperare. Acești indicatori ar trebui să fie 
completați cu indicatori specifici 
programului.

Or. es

Amendamentul 89
László Surján

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Datorită implicării mai multor state 
membre și a costurilor administrative mai 
mari care rezultă din aceasta, în special în 
ceea ce privește controalele și traducerea, 
plafonul pentru cheltuielile cu asistența 
tehnică ar trebui să fie mai ridicat decât în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă. În plus, programele de 
cooperare cu sprijin limitat din partea 
FEDER ar trebui să primească o anumită 
sumă minimă în scopul de a asigura 
finanțare suficientă pentru eficacitatea 
activităților de asistență tehnică.

(24) Datorită implicării mai multor state 
membre și a costurilor administrative mai 
mari care rezultă din aceasta, în special în 
ceea ce privește controalele și traducerea, 
statele membre ar trebui încurajate să 
reducă sarcinile administrative cu privire 
la punerea în aplicare a proiectelor 
comune, iar plafonul pentru cheltuielile cu 
asistența tehnică ar trebui să fie mai ridicat 
decât în cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă. În plus, 
programele de cooperare cu sprijin limitat 
din partea FEDER ar trebui să primească o 
anumită sumă minimă în scopul de a 
asigura finanțare suficientă pentru 
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eficacitatea activităților de asistență 
tehnică.

Or. en

Amendamentul 90
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Ar trebui să se simplifice normele cu 
privire la flexibilitate cu referire la situarea 
operațiunilor în afara zonei vizate de 
program. În plus, se impune sprijinirea 
unei cooperări transfrontaliere, 
transnaționale și interregionale eficiente cu 
țările terțe învecinate cu Uniunea atunci 
când acest lucru este necesar pentru ca 
regiunile statelor membre care sunt 
limitrofe țărilor terțe să poată fi asistate în 
mod eficient în dezvoltarea lor. Prin 
urmare, trebuie autorizată, în mod 
excepțional și în anumite condiții, 
finanțarea asistenței din partea FEDER 
pentru operațiunile situate pe teritoriul 
țărilor terțe, atunci când operațiunile sunt 
în beneficiul regiunilor Uniunii.

(27) Ar trebui să se simplifice normele cu 
privire la flexibilitate cu referire la situarea 
operațiunilor în afara zonei vizate de 
program. În plus, se impune sprijinirea și 
facilitarea, prin măsuri specifice, a unei 
cooperări transfrontaliere, transnaționale și 
interregionale eficiente cu țările terțe 
învecinate cu Uniunea atunci când acest 
lucru este necesar pentru ca regiunile 
statelor membre care sunt limitrofe țărilor 
terțe sau care se situează în același bazin 
maritim ca regiunile din Uniunea 
Europeană care intră sub incidența 
articolului 349 din TFUE să poată fi 
asistate în mod eficient în dezvoltarea lor. 
Prin urmare, trebuie autorizată, în mod 
excepțional și în anumite condiții, 
finanțarea asistenței din partea FEDER 
pentru operațiunile situate pe teritoriul 
țărilor terțe, atunci când operațiunile sunt 
în beneficiul regiunilor Uniunii.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se consolideze necesitatea unei abordări specifice în ceea ce privește cooperarea 
în regiunile care intră sub incidența articolului 349 din TFUE.

Amendamentul 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Ar trebui să se simplifice normele cu 
privire la flexibilitate cu referire la situarea 
operațiunilor în afara zonei vizate de 
program. În plus, se impune sprijinirea 
unei cooperări transfrontaliere, 
transnaționale și interregionale eficiente cu 
țările terțe învecinate cu Uniunea atunci 
când acest lucru este necesar pentru ca 
regiunile statelor membre care sunt 
limitrofe țărilor terțe să poată fi asistate în 
mod eficient în dezvoltarea lor. Prin 
urmare, trebuie autorizată, în mod 
excepțional și în anumite condiții, 
finanțarea asistenței din partea FEDER 
pentru operațiunile situate pe teritoriul 
țărilor terțe, atunci când operațiunile sunt 
în beneficiul regiunilor Uniunii.

(27) Ar trebui să se simplifice normele cu 
privire la flexibilitate cu referire la situarea 
operațiunilor în afara zonei vizate de 
program. În plus, se impune sprijinirea și 
facilitarea, prin măsuri specifice, a unei 
cooperări transfrontaliere, transnaționale și 
interregionale eficiente cu țările terțe 
învecinate cu Uniunea atunci când acest 
lucru este necesar pentru ca regiunile 
statelor membre care sunt limitrofe țărilor 
terțe să poată fi asistate în mod eficient în 
dezvoltarea lor. Prin urmare, trebuie 
autorizată, în mod excepțional și în 
anumite condiții, finanțarea asistenței din 
partea FEDER pentru operațiunile situate 
pe teritoriul țărilor terțe, atunci când 
operațiunile sunt în beneficiul regiunilor 
Uniunii.

Or. fr

Justificare

Amendamentul vizează consolidarea necesității unei abordări specifice în ceea ce privește 
cooperarea în RUP.

Amendamentul 92
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre ar trebui să fie 
încurajate să confere sarcina autorității de 
management unei GECT sau să facă o 
asemenea grupare responsabilă cu 
gestionarea părții dintr-un program de 
cooperare care vizează teritoriul în cauză 

(28) Statele membre ar trebui să fie 
încurajate să confere sarcina autorității de 
management unei GECT sau unei alte 
entități juridice înființate în conformitate 
cu legislația uneia dintre țările 
participante sau să facă GECT sau altă 
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de către GECT. entitate juridică menționată responsabilă 
cu gestionarea părții dintr-un program de 
cooperare care vizează teritoriul 
administrat de către GECT sau de către 
structura transfrontalieră (teritorială) în 
cauză.

Or. pl

Amendamentul 93
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre ar trebui să fie 
încurajate să confere sarcina autorității de 
management unei GECT sau să facă o 
asemenea grupare responsabilă cu 
gestionarea părții dintr-un program de 
cooperare care vizează teritoriul în cauză 
de către GECT.

(28) Statele membre, de comun acord cu 
autoritățile regionale și locale alese, ar 
trebui să fie încurajate să confere sarcina 
autorității de management unei GECT sau 
să facă o asemenea grupare responsabilă cu 
gestionarea părții dintr-un program de 
cooperare care vizează teritoriul în cauză 
de către GECT.

Or. fr

Amendamentul 94
Manfred Weber

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre ar trebui să fie încurajate 
să confere sarcina autorității de 
management unei GECT sau să facă o 
asemenea grupare responsabilă cu 
gestionarea părții dintr-un program de 
cooperare care vizează teritoriul în cauză 
de către GECT.

Statele membre ar trebui să fie încurajate 
să confere sarcina autorității de 
management unei GECT sau să facă o 
asemenea grupare responsabilă cu 
gestionarea părții dintr-un program de 
cooperare care vizează teritoriul în cauză 
de către GECT. Acestea ar trebui să 
verifice dacă obiectivele unui program de 
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cooperare ar putea fi realizate mai bine 
prin instituirea unei GECT ca autoritate 
de management. În cazul în care nu este 
prevăzută nicio GECT ca autoritate de 
management, acest lucru ar trebui 
motivat succint în cadrul programului de 
cooperare.

Or. de

Amendamentul 95
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Autoritatea de management ar trebui 
să instituie un secretariat comun care ar 
trebui să furnizeze informații pentru cei 
care solicită sprijin, să trateze cererile de 
proiecte și să ofere asistență beneficiarilor 
la punerea în aplicare a operațiunilor 
acestora.

(29) Autoritatea de management ar trebui 
să instituie un secretariat comun care ar 
trebui să furnizeze informații pentru cei 
care solicită sprijin, să trateze cererile de 
proiecte și să ofere asistență beneficiarilor 
la punerea în aplicare a operațiunilor 
acestora. Secretariatul comun trebuie să 
aibă posibilitatea, ținând cont de 
condiționările teritoriale, să acționeze în 
mod descentralizat prin intermediul unor 
unități secundare în țările participante. 

Or. pl

Amendamentul 96
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Autoritățile de management ar trebui 
să fie responsabile de toate funcțiile 
autorității de management menționate la 
articolul 114 din Regulamentul (UE) nr. 

(30) Autoritățile de management ar trebui 
să fie responsabile de toate funcțiile 
autorității de management menționate la 
articolul 114 din Regulamentul (UE) nr. 
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[…]/2012 [RDP], inclusiv de verificări 
privind gestionarea în scopul de a asigura 
standarde uniforme în întreaga zonă vizată 
de program. Cu toate acestea, în cazul în 
care se desemnează o GECT drept 
autoritate de management, aceasta ar trebui 
să fie autorizată să efectueze astfel de 
verificări, deoarece toate statele membre 
participante sunt reprezentate în organele 
sale. Chiar în cazul în care nu se 
desemnează nicio GECT, autoritatea de 
management ar trebui să fie autorizată de 
statele membre participante să efectueze 
verificări în întreaga zonă vizată de 
program.

[…]/2012 [RDP], inclusiv de verificări 
privind gestionarea în scopul de a asigura 
standarde uniforme în întreaga zonă vizată 
de program. Cu toate acestea, în cazul în 
care se desemnează o GECT sau o altă 
entitate juridică înființată în conformitate 
cu legislația uneia dintre țările 
participante drept autoritate de 
management, aceasta ar trebui să fie 
autorizată să efectueze astfel de verificări, 
deoarece toate statele membre participante 
sunt reprezentate în organele sale. Chiar în 
cazul în care nu se desemnează nicio 
GECT, autoritatea de management ar 
trebui să fie autorizată de statele membre 
participante să efectueze verificări în 
întreaga zonă vizată de program.

Or. pl

Amendamentul 97
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) O autoritate de audit unică ar trebui să 
răspundă de îndeplinirea tuturor funcțiilor 
enumerate la articolul 116 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] în 
scopul de a asigura standarde uniforme în 
întreaga zonă vizată de program. În cazul 
în care acest lucru nu este posibil, un grup 
de auditori ar trebui să poată oferi asistență 
autorității de audit a programului.

(31) O autoritate de audit unică ar trebui să 
răspundă de îndeplinirea tuturor funcțiilor 
enumerate la articolul 116 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] în 
scopul de a asigura standarde uniforme în 
întreaga zonă vizată de program. În cazul 
în care acest lucru nu este posibil, un grup 
de auditori sau măsuri specifice, în cazul 
cooperării dintre regiunile care intră sub 
incidența articolului 349 din TFUE și țări 
terțe, ar trebui să poată oferi asistență 
autorității de audit a programului.

Or. fr

Justificare

Acest program ar trebui adaptat la cooperarea regiunilor care intră sub incidența 
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articolului 349 din TFUE cu țările terțe învecinate ale acestora.

Amendamentul 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) O autoritate de audit unică ar trebui să 
răspundă de îndeplinirea tuturor funcțiilor 
enumerate la articolul 116 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] în 
scopul de a asigura standarde uniforme în 
întreaga zonă vizată de program. În cazul 
în care acest lucru nu este posibil, un grup 
de auditori ar trebui să poată oferi asistență 
autorității de audit a programului.

(31) O autoritate de audit unică ar trebui să 
răspundă de îndeplinirea tuturor funcțiilor 
enumerate la articolul 116 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] în 
scopul de a asigura standarde uniforme în 
întreaga zonă vizată de program. În cazul 
în care acest lucru nu este posibil, un grup 
de auditori sau măsuri specifice, în cazul 
cooperării dintre regiunile ultraperiferice 
și țări terțe, ar trebui să poată oferi 
asistență autorității de audit a programului.

Or. fr

Justificare

Este important să fie posibilă adaptarea acestui program la cooperarea RUP cu țările terțe 
învecinate ale acestora.

Amendamentul 99
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Este necesar să se clarifice normele 
aplicabile privind gestionarea financiară, 
programarea, monitorizarea, evaluarea și 
controlul participării unor țări terțe la 
programele de cooperare transnațională și 
interregională. Aceste norme ar trebui să 
fie stabilite în cadrul programului de 
cooperare relevant și/sau al acordului de 

(35) Este necesar să se clarifice normele 
aplicabile privind gestionarea financiară, 
programarea, monitorizarea, evaluarea și 
controlul participării unor țări terțe la 
programele de cooperare transfrontalieră, 
transnațională și interregională, în special 
în cazul în care sunt implicate regiunile 
care intră sub incidența articolului 349 
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finanțare relevant între Comisie, fiecare din 
țările terțe și statul membru care găzduiește 
autoritatea de management a programului 
de cooperare relevant.

din TFUE. Aceste norme ar trebui să fie 
stabilite în cadrul programului de 
cooperare relevant și/sau al acordului de 
finanțare relevant între Comisie, fiecare din 
țările terțe și statul membru care găzduiește 
autoritatea de management a programului 
de cooperare relevant.

Or. fr

Justificare

Cooperarea transfrontalieră ar trebui inclusă în considerent. În plus, este necesar să se ia în 
considerare în mod clar cooperarea cu țările terțe și cu regiunile care intră sub incidența 
articolului 349 din TFUE.

Amendamentul 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Este necesar să se clarifice normele 
aplicabile privind gestionarea financiară, 
programarea, monitorizarea, evaluarea și 
controlul participării unor țări terțe la 
programele de cooperare transnațională și 
interregională. Aceste norme ar trebui să 
fie stabilite în cadrul programului de 
cooperare relevant și/sau al acordului de 
finanțare relevant între Comisie, fiecare din
țările terțe și statul membru care găzduiește 
autoritatea de management a programului 
de cooperare relevant.

(35) Este necesar să se clarifice normele 
aplicabile privind gestionarea financiară, 
programarea, monitorizarea, evaluarea și 
controlul participării unor țări terțe la 
programele de cooperare transfrontalieră,
transnațională și interregională, inclusiv în 
cazul în care sunt implicate regiunile 
ultraperiferice. Aceste norme ar trebui să 
fie stabilite în cadrul programului de 
cooperare relevant și/sau al acordului de 
finanțare relevant între Comisie, fiecare din 
țările terțe și statul membru care găzduiește 
autoritatea de management a programului 
de cooperare relevant.

Or. fr

Justificare

Nu există motive pentru excluderea a priori din considerent a cooperării transfrontaliere. 
Acordul de finanțare menționat trebuie, de asemenea, să ia în considerare cooperarea dintre 
țări terțe și RUP.
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Amendamentul 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. cooperarea transnațională pe teritorii 
transnaționale de dimensiuni mai mari, 
implicând autorități naționale, regionale și 
locale și vizând, de asemenea, cooperarea 
transfrontalieră maritimă în cazurile care 
nu fac obiectul cooperării transfrontaliere, 
în vederea atingerii unui grad mai înalt de 
integrare teritorială a acestor teritorii, 
contribuind astfel la coeziunea teritorială în 
întreaga Uniune;

2. cooperarea transnațională pe teritorii 
transnaționale de dimensiuni mai mari, 
implicând autorități naționale, regionale și 
locale și vizând, de asemenea, cooperarea 
transfrontalieră maritimă în cazurile care 
nu fac obiectul cooperării transfrontaliere, 
în vederea atingerii unui grad mai înalt de 
integrare teritorială a acestor teritorii, 
contribuind astfel la coeziunea teritorială în 
întreaga Uniune; în acest sens, o atenție 
deosebită trebuie acordată regiunilor 
insulare;

Or. fr

Amendamentul 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. cooperarea transnațională pe teritorii 
transnaționale de dimensiuni mai mari, 
implicând autorități naționale, regionale și 
locale și vizând, de asemenea, cooperarea 
transfrontalieră maritimă în cazurile care 
nu fac obiectul cooperării transfrontaliere, 
în vederea atingerii unui grad mai înalt de 
integrare teritorială a acestor teritorii, 
contribuind astfel la coeziunea teritorială în 
întreaga Uniune;

2. cooperarea transnațională pe teritorii 
transnaționale de dimensiuni mai mari, 
implicând autorități naționale, regionale și 
locale și vizând, de asemenea, cooperarea 
transfrontalieră maritimă și cooperarea 
transfrontalieră regională în cazurile care 
nu fac obiectul cooperării transfrontaliere, 
în vederea atingerii unui grad mai înalt de 
integrare teritorială a acestor teritorii, 
contribuind astfel la coeziunea teritorială în 
întreaga Uniune;

Or. es
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Amendamentul 103
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. cooperarea transnațională pe teritorii 
transnaționale de dimensiuni mai mari, 
implicând autorități naționale, regionale și 
locale și vizând, de asemenea, cooperarea 
transfrontalieră maritimă în cazurile care 
nu fac obiectul cooperării transfrontaliere, 
în vederea atingerii unui grad mai înalt de 
integrare teritorială a acestor teritorii, 
contribuind astfel la coeziunea teritorială în 
întreaga Uniune;

2. cooperarea transnațională pe teritorii 
transnaționale de dimensiuni mai mari, 
implicând autorități naționale, regionale și 
locale și vizând, de asemenea, cooperarea 
transfrontalieră maritimă în cazurile care 
nu fac obiectul cooperării transfrontaliere, 
în vederea atingerii unui grad mai înalt de 
integrare teritorială a acestor teritorii, 
contribuind astfel la coeziunea teritorială în 
întreaga Uniune; în acest context trebuie 
să se acorde o atenție deosebită regiunilor 
transnaționale care se confruntă cu 
provocări comune legate de 
infrastructură, provocări demografice sau 
legate de mediu, după cum este cazul 
zonei Alpilor – instituirea unei 
macroregiuni a Alpilor ar facilita în mod 
semnificativ cooperarea regională și cea 
transfrontalieră între părțile implicate;

Or. de

Justificare

Zona Alpilor se confruntă cu provocări demografice și naturale deosebite. Macroregiunile 
reprezintă un instrument util de abordare a acestor provocări la nivel transnațional și 
transfrontalier. Instituirea unei macroregiuni a Alpilor ar aduce avantaje mari pentru 
populația locală.

Amendamentul 104
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a



PE490.976v01-00 46/172 AM\903764RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schimbului de experiență referitor la 
obiective tematice între parteneri în 
întreaga Uniune privind identificarea și 
difuzarea de bune practici, în vederea 
transferului acestora asupra programelor 
operaționale din cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă;

(a) schimbului de experiență referitor la 
obiective tematice și teritoriale între 
parteneri în întreaga Uniune privind 
identificarea și difuzarea de bune practici, 
în vederea transferului acestora asupra 
programelor operaționale din cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere economică și ocuparea forței de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schimbului de experiență referitor la 
obiective tematice între parteneri în 
întreaga Uniune privind identificarea și 
difuzarea de bune practici, în vederea 
transferului acestora asupra programelor 
operaționale din cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă;

(a) schimbului de experiență referitor la 
obiective tematice și teritoriale între 
parteneri în întreaga Uniune privind 
identificarea și difuzarea de bune practici, 
în vederea transferului acestora asupra 
programelor operaționale din cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere economică și ocuparea forței de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 106
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schimbului de experiență referitor la (a) schimbului de experiență referitor la 
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obiective tematice între parteneri în 
întreaga Uniune privind identificarea și 
difuzarea de bune practici, în vederea 
transferului acestora asupra programelor 
operaționale din cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă;

obiective tematice și teritoriale între 
parteneri în întreaga Uniune privind 
identificarea și difuzarea de bune practici, 
în vederea transferului acestora asupra 
programelor operaționale din cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere economică și ocuparea forței de 
muncă;

Or. fr

Amendamentul 107
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schimbului de experiență referitor la 
obiective tematice între parteneri în 
întreaga Uniune privind identificarea și 
difuzarea de bune practici, în vederea 
transferului acestora asupra programelor 
operaționale din cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă;

(a) schimbului de experiență referitor la 
obiective tematice între parteneri în 
întreaga Uniune privind identificarea și 
difuzarea de bune practici, în vederea 
transferului acestora asupra programelor 
operaționale din cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă și a identificării 
unor obiective clare și cuantificabile care 
ar trebui să contribuie la atingerea 
obiectivelor naționale ale Strategiei 
Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) schimbului de experiență privind (b) schimbului de experiență privind 
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identificarea, transferul și difuzarea de 
bune practici privind dezvoltarea rurală și 
urbană durabilă;

identificarea, transferul și difuzarea de 
bune practici privind dezvoltarea rurală și 
urbană durabilă și a integrării 
particularităților teritoriale, cum ar fi 
handicapurile naturale și geografice 
permanente;

Or. fr

Amendamentul 109
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) schimbului de experiență privind 
identificarea, transferul și difuzarea de 
bune practici privind dezvoltarea rurală și 
urbană durabilă;

(b) schimbului de experiență privind 
identificarea, transferul și difuzarea de 
bune practici privind dezvoltarea rurală și 
urbană durabilă și a integrării 
particularităților teritoriale, cum ar fi 
handicapurile naturale și geografice 
permanente prevăzute la articolul 174 din 
TFUE;

Or. fr

Amendamentul 110
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) schimbului de experiență privind 
identificarea, transferul și difuzarea de 
bune practici privind dezvoltarea rurală și 
urbană durabilă;

(b) schimbului de experiență privind 
identificarea, transferul și difuzarea de 
bune practici privind dezvoltarea rurală și 
urbană durabilă și a integrării 
particularităților teritoriale, cum ar fi 
handicapurile naturale și geografice 
permanente prevăzute la articolul 174 din 
TFUE;
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Or. fr

Amendamentul 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) schimbului de experiență privind 
identificarea, transferul și difuzarea de 
bune practici privind dezvoltarea rurală și 
urbană durabilă;

(b) schimbului de experiență privind 
identificarea, transferul și difuzarea de 
bune practici privind dezvoltarea rurală și 
urbană durabilă și a integrării 
particularităților teritoriale, cum ar fi 
handicapurile naturale și geografice 
permanente prevăzute la articolul 174 din 
TFUE;

Or. fr

Amendamentul 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) schimbului de experiență privind 
identificarea, transferul și difuzarea de 
bune practici și de abordări inovatoare în 
ceea ce privește acțiunile referitoare la 
cooperarea teritorială și la utilizarea 
GECT;

(c) schimbului de experiență privind 
identificarea, transferul și difuzarea de 
bune practici și de abordări inovatoare în 
ceea ce privește acțiunile și punerea în 
aplicare a programelor referitoare la 
cooperarea teritorială și la utilizarea 
GECT;

Or. fr

Justificare

Amendamentul face referire la rolul programului INTERACT de a utiliza în comun bunele 
practici și de a transfera astfel de practici între organizațiile de gestionare a programelor.
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Amendamentul 113
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) analizei tendințelor de dezvoltare în 
ceea ce privește obiectivele coeziunii 
teritoriale și dezvoltarea armonioasă a 
teritoriului european prin studii, colectarea 
datelor și alte măsuri.

(d) analizei tendințelor de dezvoltare în 
ceea ce privește obiectivele coeziunii 
teritoriale și sociale și dezvoltarea 
armonioasă a teritoriului european prin 
studii, colectarea datelor și alte măsuri.

Or. en

Amendamentul 114
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dezvoltarea în regiunile care sunt 
afectate în mod deosebit de problemele 
legate de infrastructură și problemele 
demografice, de exemplu zonele de munte.

Or. de

Justificare

Ca urmare a condițiilor naturale, zonele de munte de confruntă cu provocări deosebite. 
Acestea trebuie să facă față unei multitudini de probleme, de exemplu exodul populației și 
dezavantajele economice. Prin urmare, se recomandă abordarea separată a acestor regiuni.

Amendamentul 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de 
cel mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013.

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime, fără a aduce 
atingere eventualelor ajustări necesare 
pentru asigurarea coerenței și continuității 
zonelor vizate de programele de cooperare 
stabilite pentru perioada de 
programare 2007-2013.

Or. fr

Amendamentul 116
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013.

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, cu excepția regiunilor 
ultraperiferice și a regiunilor insulare 
cărora nu li se aplică această restricție,
fără a aduce atingere eventualelor ajustări 
necesare pentru asigurarea coerenței și 
continuității zonelor vizate de programele 
de cooperare stabilite pentru perioada de 
programare 2007-2013.
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Or. fr

Amendamentul 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013.

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013. 
Această distanță nu se va aplica nici 
regiunilor ultraperiferice și nici celor 
insulare, în limitele zonei proprii din 
cadrul bazinului maritim, în scopul 
promovării cooperării strategiilor comune 
într-o zonă funcțională. 

Or. es

Amendamentul 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
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externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013.

externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013.
Limita maximă de 150 km menționată 
mai sus nu se aplică în cazul regiunilor 
insulare din limitele bazinului maritim 
respectiv, pentru promovarea acțiunilor 
de cooperare pe baza unei strategii 
comune în cadrul zonei funcționale a 
acestora.

Or. en

Amendamentul 119
Eleni Theocharous

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013.

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013.
Limita maximă de 150 km menționată 
mai sus nu se aplică în cazul regiunilor 
insulare din limitele bazinului maritim 
respectiv, pentru promovarea acțiunilor 
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de cooperare pe baza unei strategii 
comune în cadrul zonei funcționale a 
acestora.

Or. en

Justificare

Limita de 150 km nu este relevantă pentru regiunile izolate de mare și care au o tradiție 
lungă de cooperare în cadrul bazinului maritim în care se află; regiunile insulare ar trebui 
exceptate de la această limitare.

Amendamentul 120
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013.

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013.
Această distanță nu se aplică în cazul 
regiunilor ultraperiferice.

Or. pt

Justificare

Existența unui criteriu referitor la o distanță maximă de 150 de km a condus la excluderea 
unor regiuni ultraperiferice de la participarea la programele de cooperare transfrontalieră, 
în detrimentul statutului lor unitar. Având în vedere potențialul acestor regiuni în realizarea 
obiectivelor de cooperare teritorială europeană, în special prin intermediul cooperării cu 
țările terțe sau cu teritoriile învecinate și al localizării lor privilegiate, toate regiunile 
ultraperiferice ar trebui incluse în dimensiunea transfrontalieră a cooperării teritoriale.
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Amendamentul 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013.

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013. 
Această distanță nu se aplică regiunilor 
ultraperiferice. 

Or. es

Justificare

Criteriul stabilit de 150 de kilometri care exclude, încă de la început, anumite RUP, din cauza 
poziției ocupate, este incoerent față de însăși strategia europeană în favoarea RUP, care 
stabilește drept una dintre cele trei axe principale de acțiune consolidarea integrării 
regionale a RUP în cadrul spațiilor corespunzătoare, valorificarea situației geostrategice 
fiind, în plus, unul dintre aspectele cu potențial și cu o mare valoarea adăugată a RUP, 
capabil să aducă beneficii întregii Europe.

Amendamentul 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru cooperarea transfrontalieră, Pentru cooperarea transfrontalieră, 
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regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013.

regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013. 
Distanța maximă de 150 de kilometri nu 
se aplică regiunilor insulare în limitele 
propriului bazin maritim, în scopul 
promovării acțiunilor de cooperare bazate 
pe o strategie comună, în cadrul zonei 
funcționale a acestora. 

Or. es

Justificare

Limita de 150 de kilometri ar împiedica cooperarea anumitor regiuni insulare europene cu 
alte regiuni care se confruntă cu probleme similare și care ar putea fi abordate prin prisma 
cooperării transfrontaliere.

Amendamentul 123
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
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asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013.

asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013, 
precum și excepției privind regiunile 
ultraperiferice, în cazul cărora nu se 
aplică acest criteriu al distanței 
geografice.

Or. pt

Amendamentul 124
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe, altele decât cele vizate de 
programele prevăzute de instrumentele 
financiare externe ale Uniunii, și toate 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul frontierelor maritime separate de cel 
mult 150 de km, fără a aduce atingere 
eventualelor ajustări necesare pentru 
asigurarea coerenței și continuității zonelor 
vizate de programele de cooperare stabilite 
pentru perioada de programare 2007-2013.

Pentru cooperarea transfrontalieră, 
regiunile care urmează să fie sprijinite sunt 
regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii de-a 
lungul tuturor frontierelor terestre interne și 
externe (inclusiv regiunile care fac parte 
din programele pentru perioada 2007–
2013 în conformitate cu articolul 21 din 
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind Fondul european 
de dezvoltare regională), altele decât cele 
vizate de programele prevăzute de 
instrumentele financiare externe ale 
Uniunii, și toate regiunile de nivel NUTS 3 
ale Uniunii de-a lungul frontierelor 
maritime separate de cel mult 150 de km, 
fără a aduce atingere eventualelor ajustări 
necesare pentru asigurarea coerenței și 
continuității zonelor vizate de programele 
de cooperare stabilite pentru perioada de 
programare 2007-2013.

Or. en

Justificare

În lipsa includerii regiunilor existente care reprezintă un procent de 20 %, programele 
viitoare vor duce lipsă de parteneri de cooperare esențiali în punerea în aplicare a temelor 
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strategice.

Amendamentul 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cooperarea transfrontalieră trebuie să se 
extindă la nivel NUTS 2 sau la nivelul 
cooperărilor transfrontaliere actuale, 
precum euroregiunile, contribuind în 
același timp la favorizarea dezvoltării 
cooperării consolidate între un număr 
limitat de regiuni.

Or. es

Amendamentul 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Limita maximă de 150 de km nu se aplică 
regiunilor insulare în limitele propriei 
suprafețe din cadrul bazinului maritim, în 
scopul promovării acțiunilor de cooperare 
bazate pe o strategie comună în interiorul 
zonei funcționale.

Or. es

Amendamentul 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când înaintează proiectul de 
programe de cooperare transfrontalieră, 
statele membre pot solicita ca alte regiuni 
de nivel NUTS 3 limitrofe cu regiunile 
enumerate în decizia menționată la al 
doilea paragraf să fie adăugate la o anumită 
zonă transfrontalieră și comunică 
motivele care stau la baza solicitării.

Atunci când înaintează proiectul de 
programe de cooperare transfrontalieră, 
statele membre pot solicita ca alte regiuni 
de nivel NUTS 3 limitrofe cu regiunile 
enumerate în decizia menționată la al
doilea paragraf sau alte regiuni care intră
sub incidența nivelului NUTS 2 să fie 
adăugate la o anumită zonă de frontieră în 
special pentru a ține seama de 
euroregiuni și de zonele geografice 
acoperite de proiectele lor de structurare.

Or. fr

Amendamentul 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când înaintează proiectul de 
programe de cooperare transfrontalieră, 
statele membre pot solicita ca alte regiuni 
de nivel NUTS 3 limitrofe cu regiunile 
enumerate în decizia menționată la al 
doilea paragraf să fie adăugate la o anumită 
zonă transfrontalieră și comunică motivele 
care stau la baza solicitării.

Atunci când înaintează proiectul de 
programe de cooperare transfrontalieră, 
statele membre pot solicita ca alte regiuni 
de nivel NUTS 3 limitrofe cu regiunile 
enumerate în decizia menționată la al 
doilea paragraf sau alte regiuni care intră
sub incidența nivelului NUTS 2 să fie 
adăugate la o anumită zonă transfrontalieră 
în special pentru a ține seama de 
euroregiuni, de comunitățile de lucru și 
de zona geografică acoperită de proiectele 
lor de structurare.

În temeiul articolului 174 din TFUE, 
insulele din același bazin maritim sunt 
eligibile pentru aceste programe, fără a se 
impune restricții în ceea ce privește 
nivelul NUTS sau distanța.

Or. fr
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Amendamentul 129
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când înaintează proiectul de 
programe de cooperare transfrontalieră, 
statele membre pot solicita ca alte regiuni 
de nivel NUTS 3 limitrofe cu regiunile 
enumerate în decizia menționată la al 
doilea paragraf să fie adăugate la o anumită 
zonă transfrontalieră și comunică motivele 
care stau la baza solicitării.

Atunci când înaintează proiectul de 
programe de cooperare transfrontalieră, 
statele membre pot solicita ca alte regiuni 
de nivel NUTS 3 limitrofe cu regiunile 
enumerate în decizia menționată la al 
doilea paragraf să fie adăugate la o anumită 
zonă transfrontalieră și comunică motivele 
care stau la baza solicitării în scopul de a 
ține seama de euroregiuni și de 
comunitățile de lucru, iar în cazul în care 
proiectele lor sunt structurante pentru 
zona de frontieră, zona geografică 
acoperită la nivelul NUTS 2 ar putea fi, în 
mod excepțional, o anumită zonă 
transfrontalieră.

Or. fr

Amendamentul 130
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când înaintează proiectul de 
programe de cooperare transfrontalieră, 
statele membre pot solicita ca alte regiuni
de nivel NUTS 3 limitrofe cu regiunile 
enumerate în decizia menționată la al 
doilea paragraf să fie adăugate la o anumită 
zonă transfrontalieră și comunică motivele 
care stau la baza solicitării.

Atunci când înaintează proiectul de 
programe de cooperare transfrontalieră, 
statele membre pot solicita ca alte regiuni 
de nivel NUTS 3 limitrofe cu regiunile 
enumerate în decizia menționată la al 
doilea paragraf să fie adăugate la o anumită 
zonă transfrontalieră și comunică motivele 
care stau la baza solicitării. Pentru a ține 
seama de euroregiuni și de comunitățile 
de lucru, în cazul în care proiectele lor 
sunt structurante pentru zona de 
frontieră, zona geografică acoperită la 
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nivelul NUTS 2 ar putea fi, în mod 
excepțional, o anumită zonă 
transfrontalieră.

Or. fr

Amendamentul 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 19 
alineatele (2) și (3), programele de 
cooperare transfrontalieră pot viza regiuni 
din Norvegia, Elveția, Liechtenstein, 
Andorra, Monaco și San Marino și din țări 
terțe sau teritorii învecinate cu regiuni 
ultraperiferice.

Fără a aduce atingere articolului 19 
alineatele (2) și (3), programele de 
cooperare transfrontalieră pot viza regiuni 
din Norvegia, Elveția, Liechtenstein, 
Andorra, Monaco și San Marino și din țări 
terțe sau teritorii învecinate cu regiuni 
ultraperiferice. Țările terțe menționate mai 
sus trebuie să contribuie la programul 
(programele) la care participă, această 
contribuție fiind prevăzută în planul de 
finanțare menționat la articolul 7 
alineatul (2) litera (f). Pentru țări terțe 
sau teritorii învecinate cu regiuni 
ultraperiferice, această contribuție 
rămâne opțională și nu le condiționează 
participarea.

Or. fr

Justificare

Atunci când zona eligibilă pentru program acoperă țările terțe menționate (Norvegia, Elveția, 
Liechtenstein, Andorra, Monaco și San Marino), este logic ca acestea să plătească o 
contribuție care să poată fi stabilită de la început. În cazul regiunilor ultraperiferice, situația 
economică a acestora este foarte diferită de situația țărilor terțe europene. Imposibilitatea 
acestor țări terțe învecinate cu RUP de a plăti o contribuție nu ar trebui să împiedice 
participarea acestora.

Amendamentul 132
Nuno Teixeira
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 19 
alineatele (2) și (3), programele de 
cooperare transfrontalieră pot viza regiuni 
din Norvegia, Elveția, Liechtenstein, 
Andorra, Monaco și San Marino și din țări 
terțe sau teritorii învecinate cu regiuni 
ultraperiferice.

Fără a aduce atingere articolului 19 
alineatele (2) și (3), programele de 
cooperare transfrontalieră pot viza regiuni 
din Norvegia, Elveția, Liechtenstein, 
Andorra, Monaco și San Marino și din țări 
terțe sau teritorii învecinate cu regiuni 
ultraperiferice, inclusiv din țările cu care 
aceste regiuni au relații istorice și 
culturale privilegiate.

Or. pt

Justificare

Potrivit articolului 3 alineatul (4), este importantă asigurarea cooperării transfrontaliere și 
transnaționale dintre regiunile ultraperiferice și țările terțe sau teritoriile învecinate și, în 
special, cu țările cu care aceste regiuni au relații privilegiate la nivel istoric și cultural.

Amendamentul 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru cooperarea transnațională, Comisia 
adoptă lista zonelor transnaționale care 
urmează să primească sprijin, defalcată pe 
programe de cooperare și vizând regiunile 
de nivel NUTS 2, asigurând, în același 
timp, continuitatea unei astfel de cooperări 
în domenii coerente mai extinse, pe baza 
programelor anterioare, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 30 alineatul (2).

Pentru cooperarea transnațională, Comisia 
adoptă lista zonelor transnaționale care 
urmează să primească sprijin, defalcată pe 
programe de cooperare și vizând regiunile 
de nivel NUTS 2, asigurând, în același 
timp, continuitatea unei astfel de cooperări 
în domenii coerente mai extinse, pe baza 
programelor anterioare, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, ținând seama 
de strategiile macroregionale și de 
strategiile de bazin maritim existente sau 
în curs de pregătire. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 30 alineatul (2).
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Or. fr

Justificare

Având în vedere eventualele suprapuneri între macroregiuni și bazinele maritime existente și 
viitoare și zonele vizate de programele transnaționale actuale și viitoare, stabilirea zonelor 
transnaționale trebuie să țină seama de strategiile macroregionale existente și în curs de 
pregătire pentru a asigura coerența în amenajarea teritoriului.

Amendamentul 134
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru cooperarea transnațională, Comisia 
adoptă lista zonelor transnaționale care 
urmează să primească sprijin, defalcată pe 
programe de cooperare și vizând regiunile 
de nivel NUTS 2, asigurând, în același 
timp, continuitatea unei astfel de cooperări 
în domenii coerente mai extinse, pe baza 
programelor anterioare, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 30 alineatul (2).

Pentru cooperarea transnațională, Comisia 
adoptă lista zonelor transnaționale care 
urmează să primească sprijin, defalcată pe 
programe de cooperare și vizând regiunile 
de nivel NUTS 2, asigurând, în același 
timp, continuitatea unei astfel de cooperări 
în domenii coerente mai extinse, pe baza 
programelor anterioare, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Pentru a 
îmbunătăți eficacitatea programării, 
zonele transnaționale identificate trebuie 
să se bazeze pe geografia naturală și 
umană și trebuie să ia în considerare cele 
mai importante bazine maritime, bazinele 
fluviale și masivele muntoase în 
împărțirea lor. Respectivele acte de punere
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 30 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

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

Pentru cooperarea transnațională, Comisia 
adoptă lista zonelor transnaționale care 
urmează să primească sprijin, defalcată pe 
programe de cooperare și vizând regiunile 
de nivel NUTS 2, asigurând, în același 
timp, continuitatea unei astfel de cooperări 
în domenii coerente mai extinse, pe baza 
programelor anterioare, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 30 alineatul (2).

Pentru cooperarea transnațională, Comisia 
adoptă lista zonelor transnaționale care 
urmează să primească sprijin, defalcată pe 
programe de cooperare și vizând regiunile 
de nivel NUTS 2, asigurând, în același 
timp, continuitatea unei astfel de cooperări 
în domenii coerente mai extinse, pe baza 
programelor anterioare, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Pentru a 
îmbunătăți eficacitatea programării, 
zonele transnaționale identificate trebuie 
să se bazeze pe geografia naturală și 
umană și trebuie să ia în considerare cele 
mai importante bazine maritime, bazinele 
fluviale și masivele muntoase în 
împărțirea lor. Respectivele acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 30 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 136
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru cooperarea transnațională, Comisia 
adoptă lista zonelor transnaționale care 
urmează să primească sprijin, defalcată pe 
programe de cooperare și vizând regiunile 
de nivel NUTS 2, asigurând, în același 
timp, continuitatea unei astfel de cooperări 
în domenii coerente mai extinse, pe baza 
programelor anterioare, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 30 alineatul (2).

Pentru cooperarea transnațională, Comisia 
adoptă lista zonelor transnaționale care 
urmează să primească sprijin, defalcată pe 
programe de cooperare și vizând regiunile 
de nivel NUTS 2, asigurând, în același 
timp, continuitatea unei astfel de cooperări 
în domenii coerente mai extinse, pe baza 
programelor anterioare, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Pentru a 
îmbunătăți eficacitatea programării, 
zonele transnaționale identificate trebuie 
să se bazeze pe geografia naturală și 
umană și trebuie să ia în considerare cele 
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mai importante bazine maritime, bazinele 
fluviale și masivele muntoase în 
împărțirea lor. Respectivele acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 30 alineatul (2).

Or. fr

Amendamentul 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Regiunile ultraperiferice vor putea 
include, în cadrul unui program de 
cooperare teritorială unic, toate sumele 
FEDER alocate la care fac referire 
alineatele anterioare, inclusiv alocarea 
suplimentară din articolul 4 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 138
Nuno Teixeira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Regiunile ultraperiferice vor putea 
include, în cadrul unui program de 
cooperare teritorială unic, toate sumele 
FEDER alocate la care fac referire 
alineatele anterioare, inclusiv alocarea 
suplimentară din articolul 4 alineatul (2).

Or. es



PE490.976v01-00 66/172 AM\903764RO.doc

RO

Justificare

Includerea tuturor fondurilor FEDER într-un program unic de cooperare teritorială va 
permite realizarea unei planificări mai raționale în cazul RUP, în cadrul căruia diferența 
între cooperarea transfrontalieră dispare, dat fiind faptul că spațiile de cooperare se 
suprapun, oferind, în plus, posibilitatea de a valorifica sinergiile și o gestiune mai eficientă a 
resurselor și o mai bună punere în aplicare, în condițiile în care mai multe structuri de 
gestiune, care se suprapun, nu sunt utile.

Amendamentul 139
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană se ridică 
la suma de 3,48 % din resursele totale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014 – 2020, 
stabilite la articolul 83 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […/2012 [RDP] 
(și anume, un total de 11 700 000 004 
EUR) și se alocă după cum urmează:

eliminat

(a) 73,24 % (și anume, un total de 
8 569 000 003 EUR) pentru cooperarea 
transfrontalieră;

(b) 20,78 % (și anume, un total de 
2 431 000 001 EUR) pentru cooperarea 
transnațională;
(c) 5,98 % (și anume, un total de 
700 000 000 EUR) pentru cooperarea 
interregională

Or. it

Amendamentul 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană se ridică la 
suma de 3,48 % din resursele totale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014 – 2020, 
stabilite la articolul 83 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […/2012 [RDP] (și 
anume, un total de 11 700 000 004 EUR) și 
se alocă după cum urmează:

(1) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană se ridică la 
suma de 7 % din resursele totale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014 – 2020, 
stabilite la articolul 83 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […/2012 [RDP] (și 
anume, un total de xxx EUR) și se alocă 
după cum urmează:

Or. de

Amendamentul 141
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană se ridică la 
suma de 3,48 % din resursele totale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014 – 2020, 
stabilite la articolul 83 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […/2012 [RDP] (și 
anume, un total de 11 700 000 004 EUR) și 
se alocă după cum urmează:

(1) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană se ridică la 
suma de X % din resursele totale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014 – 2020, 
stabilite la articolul 83 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […/2012 [RDC] (și 
anume un total de 
XX XXX XXX XXX EUR) și se alocă după 
cum urmează:

Or. en

Amendamentul 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană se ridică la 
suma de 3,48 % din resursele totale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014 – 2020, 
stabilite la articolul 83 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […/2012 [RDP] (și 
anume, un total de 11 700 000 004 EUR) și 
se alocă după cum urmează:

(1) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană se ridică la 
suma de 3,48 % din resursele totale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014 – 2020, 
stabilite la articolul 83 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […/2012 [RDP] (și 
anume, un total de XXX EUR) și se alocă 
după cum urmează:

Or. es

Amendamentul 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 73,24 % (și anume, un total de 
8 569 000 003 EUR) pentru cooperarea 
transfrontalieră;

(a) 73,24 % (și anume, un total de xxx
EUR) pentru cooperarea transfrontalieră;

Or. de

Amendamentul 144
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 73,24 % (și anume, un total de 
8 569 000 003 EUR) pentru cooperarea 
transfrontalieră;

(a) 73,24 % (și anume, un total de 
X XXX XXX XXX EUR) pentru 
cooperarea transfrontalieră;

Or. en
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Amendamentul 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 20,78 % (și anume, un total de 
2 431 000 001 EUR) pentru cooperarea 
transnațională;

(b) 20,78 % (și anume, un total de xxx
EUR) pentru cooperarea transnațională;

Or. de

Amendamentul 146
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 20,78 % (și anume, un total de 
2 431 000 001 EUR) pentru cooperarea 
transnațională;

(b) 20,78 % (și anume, un total de 
X XXX XXX XXX EUR) pentru 
cooperarea transnațională;

Or. en

Amendamentul 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 5,98 % (și anume, un total de 
700 000 000 EUR) pentru cooperarea 
transfrontalieră;

(c) 5,98 % (și anume, un total de xxx EUR) 
pentru cooperarea transfrontalieră;

Or. de
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Amendamentul 148
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 5,98 % (și anume, un total de 
700 000 000 EUR) pentru cooperarea 
interregională.

(c) 5,98 % (și anume, un total de 
XXX XXX XXX EUR) pentru cooperarea 
interregională.

Or. en

Amendamentul 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele de cooperare care implică 
regiunile ultraperiferice primesc nu mai 
puțin de 150 % din sprijinul din partea 
FEDER pe care l-au primit în perioada 
2007-2013. În plus, suma de 
50 000 000 EUR din alocarea pentru 
cooperarea interregională se rezervă 
pentru cooperarea regiunilor 
ultraperiferice. În ceea ce privește 
concentrarea tematică, articolul 5 litera 
(b) se aplică acestei alocări suplimentare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 150
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de cooperare care implică 
regiunile defavorizate permanent din 
punct de vedere natural sau geografic 
(munți, insule și regiunile cu densitate 
foarte scăzută a populației) primesc nu 
mai puțin de 100 % din sprijinul din 
partea FEDER pe care l-au primit în 
perioada 2007-2013. În plus, suma de 
30 000 000 EUR din alocarea pentru 
cooperarea interregională se rezervă 
pentru cooperarea regiunilor afectate de 
un handicap permanent vedere natural 
sau geografic (munți, insule și regiuni cu 
densitate foarte scăzută a populației) în 
scopul de a le permite să facă schimb de 
bune practici și să utilizeze astfel de 
practici în atingerea obiectivelor specifice 
stabilite în strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. În ceea ce privește 
concentrarea tematică, articolul 5 litera 
(b) se aplică acestei alocări suplimentare.

Or. fr

Amendamentul 151
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de cooperare care implică 
regiunile afectate de un handicap 
permanent natural sau geografic (munți, 
insule și regiunile cu densitate foarte 
scăzută a populației) primesc nu mai 
puțin de 100 % din sprijinul din partea 
FEDER pe care l-au primit în
perioada 2007-2013. În plus, suma de 
30 000 000 EUR din alocarea pentru 
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cooperarea interregională este rezervată 
pentru cooperarea regiunilor afectate de 
un handicap permanent natural sau 
geografic (munți, insule și regiuni cu 
densitate foarte scăzută a populației) în 
scopul de a le permite să facă schimb de 
bune practici și să utilizeze astfel de 
practici în atingerea obiectivelor specifice 
stabilite în strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. În ceea ce privește 
concentrarea tematică, articolul 5 litera 
(b) se aplică acestei alocări suplimentare.

Or. fr

Amendamentul 152
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele de cooperare care implică 
regiunile ultraperiferice primesc nu mai 
puțin de 150 % din sprijinul din partea 
FEDER pe care l-au primit în perioada 
2007-2013. În plus, suma de 
50 000 000 EUR din alocarea pentru 
cooperarea interregională se rezervă pentru 
cooperarea regiunilor ultraperiferice. În 
ceea ce privește concentrarea tematică, 
articolul 5 litera (b) se aplică acestei alocări 
suplimentare.

(2) Programele de cooperare care implică 
regiunile ultraperiferice primesc nu mai 
puțin de 150 % din sprijinul pentru 
cooperare teritorială din partea FEDER pe 
care l-au primit în perioada 2007-2013. În 
plus, suma de 50 000 000 EUR din 
alocarea pentru cooperarea interregională 
se rezervă pentru cooperarea regiunilor 
ultraperiferice. În ceea ce privește 
concentrarea tematică, articolul 5 litera (b) 
se aplică acestei alocări suplimentare.

Or. fr

Amendamentul 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Populația din zonele menționate la articolul 
3 alineatul (1) al treilea paragraf și 
alineatul (3) primul paragraf este utilizată 
drept criteriu pentru defalcarea anuală pe 
state membre.

Populația din zonele menționate la 
articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf și 
alineatul (3) primul paragraf este utilizată 
drept criteriu pentru defalcarea pe program 
de cooperare.

Or. fr

Justificare

Uneori, cooperarea teritorială are de suferit din cauza considerațiilor naționale referitoare 
la randamentul financiar. Statele membre și actorii partajează sumele alocate pentru 
proiectele de pe teritoriul lor, fără a coopera cu adevărat și fără a genera valoare adăugată 
europeană. Prin urmare, creditele financiare ar trebui alocate pe program de cooperare 
teritorială în scopul de a răspunde în mod integrat la nevoile spațiului de cooperare în cauză.

Amendamentul 154
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Populația din zonele menționate la articolul 
3 alineatul (1) al treilea paragraf și 
alineatul (3) primul paragraf este utilizată 
drept criteriu pentru defalcarea anuală pe 
state membre.

Populația din zonele menționate la 
articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf și 
alineatul (3) primul paragraf este utilizată 
drept criteriu pentru defalcarea pe program 
de cooperare.

Or. fr

Amendamentul 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Populația din zonele menționate la articolul 
3 alineatul (1) al treilea paragraf și 
alineatul (3) primul paragraf este utilizată 

Populația din zonele menționate la 
articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf și 
alineatul (3) primul paragraf este utilizată 



PE490.976v01-00 74/172 AM\903764RO.doc

RO

drept criteriu pentru defalcarea anuală pe 
state membre.

drept criteriu pentru defalcarea pe program 
de cooperare.

Or. fr

Amendamentul 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Populația din zonele menționate la articolul 
3 alineatul (1) al treilea paragraf și 
alineatul (3) primul paragraf este utilizată 
drept criteriu pentru defalcarea anuală pe 
state membre.

Populația din zonele menționate la 
articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf și 
alineatul (3) primul paragraf este utilizată 
drept criteriu pentru defalcarea anuală pe 
program de cooperare.

Or. fr

Amendamentul 157
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Populația din zonele menționate la articolul 
3 alineatul (1) al treilea paragraf și 
alineatul (3) primul paragraf este utilizată 
drept criteriu pentru defalcarea anuală pe 
state membre.

Populația din zonele menționate la 
articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf și 
alineatul (3) primul paragraf este utilizată 
drept criteriu pentru defalcarea pe program 
de cooperare.

Or. fr

Amendamentul 158
Eleni Theocharous

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Populația din zonele menționate la articolul 
3 alineatul (1) al treilea paragraf și 
alineatul (3) primul paragraf este utilizată 
drept criteriu pentru defalcarea anuală pe 
state membre.

Populația din zonele menționate la articolul 
3 alineatul (1) al treilea paragraf și 
alineatul (3) primul paragraf este utilizată 
drept criteriu pentru defalcarea anuală pe 
state membre. Statelor membre insulare 
mici, care nu au legături fixe permanente 
cu continentul european și care au o 
populație sub 2 milioane de locuitori, li se 
va acorda o alocație suplimentară.

Or. en

Justificare

Prin urmare, dispozițiile prezentului articol ar restricționa sever finanțarea alocată statelor 
membre insulare mici în vederea cooperării transfrontaliere și transnaționale din cauza 
populației limitate a acestora.

Amendamentul 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fiecare stat membru, în cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială, poate 
să transfere până la 15 % din alocația 
financiară a componentei cooperării 
transfrontaliere sau transnaționale către 
cealaltă componentă.

Or. en

Amendamentul 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7 – paragraful 1



PE490.976v01-00 76/172 AM\903764RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

În 2015 și 2016, contribuția anuală din 
partea FEDER la programele din cadrul 
IEV și IPA pentru care până la 30 iunie nu 
a fost prezentat Comisiei niciun program în 
cadrul programelor transfrontaliere și de 
bazin maritim din cadrul IEV și IPA se 
alocă programelor de cooperare 
transfrontalieră interne în conformitate cu 
alineatul (1) litera (a) în care statul membru 
în cauză participă.

În 2015 și 2016, contribuția anuală din 
partea FEDER la programele din cadrul 
IEV și IPA pentru care până la 30 iunie nu 
a fost prezentat Comisiei niciun program în 
cadrul programelor transfrontaliere și de 
bazin maritim din cadrul IEV și IPA se 
alocă programelor de cooperare 
transfrontalieră în conformitate cu alineatul 
(1) litera (a) în care statul membru în cauză 
participă.

Or. es

Amendamentul 161
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În 2015 și 2016, contribuția anuală din 
partea FEDER la programele din cadrul 
IEV și IPA pentru care până la 30 iunie nu 
a fost prezentat Comisiei niciun program în 
cadrul programelor transfrontaliere și de 
bazin maritim din cadrul IEV și IPA se 
alocă programelor de cooperare 
transfrontalieră interne în conformitate cu 
alineatul (1) litera (a) în care statul membru 
în cauză participă.

În 2015 și 2016, contribuția anuală din 
partea FEDER la programele din cadrul 
IEV și IPA pentru care până la 30 iunie nu 
a fost prezentat Comisiei niciun program în 
cadrul programelor transfrontaliere și de 
bazin maritim din cadrul IEV și IPA se 
alocă programelor de cooperare 
transfrontalieră în conformitate cu alineatul 
(1) litera (a) în care statul membru în cauză 
participă.

Or. es

Justificare

Prin noua propunere a Comisiei și spre deosebire de situația actuală, în cazul în care nu se 
respectă termenul-limită stabilit pentru prezentarea programelor, resursele FEDER 
nefolosite vor putea fi alocate doar programelor de cooperare transfrontalieră internă. 
Această posibilitate este nu este în conformitate cu strategia europeană pentru RUP care 
stabilește drept unul dintre obiectivele prioritare integrarea regională a acestor regiuni în 
mediile geografice proprii.
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Amendamentul 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În 2015 și 2016, contribuția anuală din 
partea FEDER la programele din cadrul 
IEV și IPA pentru care până la 30 iunie nu 
a fost prezentat Comisiei niciun program în 
cadrul programelor transfrontaliere și de 
bazin maritim din cadrul IEV și IPA se 
alocă programelor de cooperare 
transfrontalieră interne în conformitate cu 
alineatul (1) litera (a) în care statul membru 
în cauză participă.

În 2015 și 2016, contribuția anuală din 
partea FEDER la programele din cadrul 
IEV și IPA pentru care până la 30 iunie nu 
a fost prezentat Comisiei niciun program în 
cadrul programelor transfrontaliere și de 
bazin maritim din cadrul IEV și IPA se 
alocă programelor de cooperare 
transfrontalieră în conformitate cu alineatul 
(1) litera (a) în care statul membru în cauză 
participă.

Or. es

Justificare

Prin noua propunere a Comisiei și spre deosebire de situația actuală, în cazul în care nu se 
respectă termenul-limită stabilit pentru prezentarea programelor, resursele FEDER 
nefolosite vor putea fi alocate doar programelor de cooperare transfrontalieră internă. 
Această posibilitate nu este în conformitate cu strategia europeană pentru RUP care 
stabilește drept unul dintre obiectivele prioritare integrarea regională a acestor regiuni în 
mediile geografice proprii.

Amendamentul 163
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele tematice menționate la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [CPR] se concentrează după 
cum urmează:

Obiectivele tematice menționate la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [CPR] sunt valabile și pentru 
cooperarea teritorială europeană, caz în 
care se aplică următoarele:
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Or. de

Amendamentul 164
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

(a) se pot selecta toate obiectivele tematice 
pentru fiecare program de cooperare 
transfrontalieră;

Or. de

Amendamentul 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

(a) se vor putea selecta toate obiectivele
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

Or. es

Amendamentul 166
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

(a) se selectează până la 6 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

Or. fr
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Justificare

Scopul cooperării transfrontaliere este de a contribui la eliminarea obstacolelor cu care se 
confruntă regiunile de frontieră din cauza poziției periferice și de a soluționa problemele care 
decurg din aceasta. Este esențial să se mențină cât mai mult posibil o gamă largă de activități 
care să beneficieze de sprijin și care să corespundă unui spectru larg de domenii de 
cooperare transfrontalieră. Flexibilitatea le permite regiunilor să selecteze cele mai bune 
soluții pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă.

Amendamentul 167
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

(a) se selectează până la 6 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

Or. fr

Justificare

Concentrarea tematică și definirea priorităților de investiții ar trebui să fie mai reduse pentru 
zonele transfrontaliere – care vizează să promoveze schimburile în vecinătate în mai multe 
domenii – decât pentru programele transnaționale.

Amendamentul 168
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

(a) se selectează până la 6 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

Or. fr
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Amendamentul 169
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

se selectează până la 4 obiective tematice 
pentru fiecare program de cooperare 
transfrontalieră;

se selectează până la 6 obiective tematice 
pentru fiecare program de cooperare 
transfrontalieră;

Or. de

Justificare

Tocmai în cooperarea transfrontalieră trebuie să fie asigurată o mai mare flexibilitate în 
ceea ce privește alegerea obiectivelor tematice, ca urmare a multitudinii de interese și de 
condiții locale ale diferiților parteneri. 

Amendamentul 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

(a) se selectează până la 6 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

Or. es

Amendamentul 171
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

(a) se selectează până la 6 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;
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Or. pt

Justificare

Creșterea flexibilității în ceea ce privește selectarea priorităților va contribui la consolidarea 
posibilității regiunilor de a alege combinația cea mai adecvată de priorități, având în vedere 
provocările cu care se confruntă. 

Amendamentul 172
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

(a) se selectează până la 6 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

Or. fr

Amendamentul 173
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

(a) se alocă cel puțin 80 % din contribuția 
totală FEDER la programul operațional 
pentru până la 5 obiective tematice care se 
selectează pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

Or. en

Amendamentul 174
László Surján

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se selectează până la 4 obiective 
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

(a) se selectează până la 4 obiective 
tematice cu o abordare de dezvoltare 
teritorială integrală pentru fiecare 
program de cooperare transfrontalieră;

Or. en

Amendamentul 175
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

(b) se pot selecta toate obiectivele tematice 
pentru fiecare program de cooperare 
transfrontalieră;

Or. de

Amendamentul 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfronațională;

(b) se vor putea selecta toate obiectivele
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfronațională;

Or. es

Justificare

Se consideră că concentrarea tematică prevăzută la articolul 5, referitoare la programele de 
cooperare transfrontalieră și transnațională, va limita posibilitățile de cooperare dintre 
teritorii, ceea ce, în anumite cazuri, poate însemna o nouă graniță care se adaugă granițelor 
teritoriale și fizice.
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Amendamentul 177
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională;

(b) se selectează până la 6 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională;

Or. fr

Justificare

Este esențial să se mențină cât mai mult posibil o gamă largă de activități care să beneficieze 
de sprijin și care să corespundă unui spectru larg de domenii de cooperare transnațională. O 
flexibilitate sporită le va oferi regiunilor posibilitatea de a selecta cele mai bune soluții 
pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă.

Amendamentul 178
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională;

(b) se selectează până la 6 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională;

Or. pt

Justificare

Creșterea flexibilității în ceea ce privește selectarea priorităților va contribui la consolidarea 
posibilității regiunilor de a alege combinația cea mai adecvată de priorități, având în vedere 
provocările cu care se confruntă. 

Amendamentul 179
Tamás Deutsch
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională;

(b) se alocă cel puțin 80 % din contribuția 
totală FEDER la programul operațional 
pentru până la 6 obiective tematice care se 
selectează pentru fiecare program de 
cooperare transnațională;

Or. en

Amendamentul 180
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se selectează până la 4 obiective 
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională;

(b) se selectează până la 4 obiective 
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională, această limită 
putând fi extinsă la 5 obiective în cazul în 
care programul a selectat prioritatea 
legată de elaborarea și punerea în 
aplicare a unor strategii macroregionale 
și a unor strategii de bazin și / sau de 
masiv muntos;

Or. fr

Amendamentul 181
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se selectează până la 4 obiective 
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională;

(b) se selectează până la 4 obiective 
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională, această limită 
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putând fi extinsă la 5 obiective în cazul în 
care programul a selectat prioritatea 
legată de elaborarea și punerea în 
aplicare a unor strategii macroregionale 
și a unor strategii de bazin și / sau de 
masiv muntos;

Or. fr

Amendamentul 182
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se selectează până la 4 obiective 
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională;

(b) se selectează până la 4 obiective 
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională, această limită 
putând fi extinsă la 5 obiective în cazul în 
care programul a selectat prioritatea 
legată de elaborarea și punerea în 
aplicare a unor strategii macroregionale 
și a unor strategii de bazin și / sau de 
masiv muntos;

Or. fr

Amendamentul 183
László Surján

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se selectează până la 4 obiective 
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională;

(b) se selectează până la 4 obiective 
tematice cu o abordare de dezvoltare 
teritorială integrală pentru fiecare 
program de cooperare transnațională;

Or. en
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Amendamentul 184
Ivari Padar

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) toate obiectivele tematice pot fi 
selectate pentru programele de cooperare 
interregională în conformitate cu articolul 2 
alineatul (3) litera (a).

(c) până la două obiective tematice pot fi 
selectate pentru programele de cooperare 
interregională în conformitate cu articolul 2 
alineatul (3) litera (a).

Or. en

Amendamentul 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de dispozițiile de la articolul 5 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[regulamentul FEDER], FEDER sprijină 
schimbul de resurse umane, instalații și 
infrastructuri la nivel transfrontalier în 
cadrul diferitelor priorități de investiții, 
precum și următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice:

În plus față de dispozițiile de la articolul 5 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[regulamentul FEDER], FEDER sprijină 
investițiile în echipamente, instalații și 
infrastructuri și schimbul de resurse 
umane la nivel transfrontalier în cadrul 
diferitelor priorități de investiții, precum și 
următoarele priorități de investiții în cadrul 
obiectivelor tematice:

Or. fr

Justificare

Din motive de claritate, trebuie să se sublinieze în mod explicit că FEDER poate sprijini nu 
numai investițiile în „schimbul” de infrastructurii la nivel transfrontalier, ci și investițiile în 
infrastructuri la nivel transfrontalier.

Amendamentul 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly
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Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de dispozițiile de la articolul 5 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[regulamentul FEDER], FEDER sprijină
schimbul de resurse umane, instalații și 
infrastructuri la nivel transfrontalier în 
cadrul diferitelor priorități de investiții, 
precum și următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice:

În plus față de dispozițiile de la articolul 5 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[regulamentul FEDER], programele care 
intră sub incidența obiectivului de 
cooperare teritorială europeană pot 
sprijini, de asemenea, schimbul de resurse 
umane, instalații și infrastructuri la nivel 
transfrontalier în cadrul diferitelor priorități 
de investiții, precum și următoarele 
priorități de investiții în cadrul obiectivelor 
tematice:

Or. en

Justificare

Având în vedere lista obiectivelor, considerăm că este importantă clarificarea faptului că 
aceste posibilități de cheltuieli sunt valabile numai sub incidența obiectivului CTE și se aplică 
numai obiectivului CTE, iar nu la nivelul întregului FEDER.

Amendamentul 187
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de dispozițiile de la articolul 5 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[regulamentul FEDER], FEDER sprijină
schimbul de resurse umane, instalații și 
infrastructuri la nivel transfrontalier în 
cadrul diferitelor priorități de investiții, 
precum și următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice:

În plus față de dispozițiile de la articolul 5 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[regulamentul FEDER], programele care 
intră sub incidența obiectivului de 
cooperare teritorială europeană pot 
sprijini, de asemenea, schimbul de resurse 
umane, instalații și infrastructuri la nivel 
transfrontalier în cadrul diferitelor priorități 
de investiții, precum și următoarele 
priorități de investiții în cadrul obiectivelor 
tematice:
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Or. en

Amendamentul 188
Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 6 –paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de dispozițiile de la articolul 5 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[regulamentul FEDER], FEDER sprijină 
schimbul de resurse umane, instalații și 
infrastructuri la nivel transfrontalier în 
cadrul diferitelor priorități de investiții, 
precum și următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice:

În plus față de dispozițiile de la articolul 5 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[regulamentul FEDER], FEDER sprijină 
schimbul de resurse umane, instalații și 
infrastructuri la nivel transfrontalier în 
cadrul diferitelor priorități de investiții – în 
plus, și în domeniul culturii și al 
turismului –, precum și următoarele 
priorități de investiții în cadrul obiectivelor 
tematice:

Or. de

Amendamentul 189
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, inclusiv mobilitatea 
transfrontalieră, inițiativele comune locale 
în domeniul ocupării forței de muncă și 
formarea profesională comună (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
ocupării forței de muncă și de sprijinire a 
mobilității forței de muncă);

(i) integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, inițiativele comune locale 
în domeniul ocupării forței de muncă și 
formarea profesională comună (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
ocupării forței de muncă);

Or. fr
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Amendamentul 190
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, inclusiv mobilitatea 
transfrontalieră, inițiativele comune 
locale în domeniul ocupării forței de 
muncă și formarea profesională comună 
(în cadrul obiectivului tematic de 
promovare a ocupării forței de muncă și de 
sprijinire a mobilității forței de muncă);

(i) integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, inclusiv mobilitatea 
lucrătorilor transfrontalieri în condiții 
echitabile, informarea și consilierea 
angajatorilor mobili, a lucrătorilor mobili 
și a persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă mobile, monitorizarea 
transfrontalieră a pieței forței de muncă și 
dezvoltarea unei forțe de muncă calificate 
în vederea abordării deficitului de forță de 
muncă de la nivel regional și local, 
precum și inițiativele locale în domeniul 
ocupării forței de muncă; inițiativele 
comune pentru combaterea șomajului în 
rândul tinerilor, inclusiv cele privind 
programele de educație și formare 
profesională și de sprijinire a tranziției 
între etapele de educație, formare 
profesională și ocuparea forței de muncă 
(în cadrul obiectivului tematic de 
promovare a ocupării forței de muncă și de 
sprijinire a mobilității forței de muncă);

Or. en

Amendamentul 191
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, inclusiv mobilitatea 
transfrontalieră, inițiativele comune locale 
în domeniul ocupării forței de muncă și 

(i) integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, inclusiv mobilitatea 
transfrontalieră, ofertele corespunzătoare 
de consultanță pentru navetiștii vizați,
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formarea profesională comună (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
ocupării forței de muncă și de sprijinire a 
mobilității forței de muncă);

inițiativele locale în domeniul ocupării 
forței de muncă și formarea profesională 
comună (în cadrul obiectivului tematic de 
promovare a ocupării forței de muncă și de 
sprijinire a mobilității forței de muncă);

Or. de

Justificare

Absența consultanței relevante privind condițiile din statele vecine, care nu reprezintă 
sarcinile obișnuite ale celorlalți consultanți, precum, de exemplu, cele ale angajaților 
birourilor de ocupare a forței de muncă, împiedică mobilitatea transfrontalieră. Lista de 
indicatori din anexă ar trebui adaptată în mod corespunzător.

Amendamentul 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, inclusiv mobilitatea 
transfrontalieră, inițiativele comune locale 
în domeniul ocupării forței de muncă și 
formarea profesională comună (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
ocupării forței de muncă și de sprijinire a 
mobilității forței de muncă);

(i) integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, inclusiv infrastructura de 
transport transfrontalieră și mobilitatea 
transfrontalieră, inițiativele comune locale 
în domeniul ocupării forței de muncă și 
formarea profesională comună (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
ocupării forței de muncă și de sprijinire a 
mobilității forței de muncă);

Or. de

Amendamentul 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) integrarea piețelor muncii (i) integrarea piețelor muncii 
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transfrontaliere, inclusiv mobilitatea 
transfrontalieră, inițiativele comune locale 
în domeniul ocupării forței de muncă și 
formarea profesională comună (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
ocupării forței de muncă și de sprijinire a 
mobilității forței de muncă);

transfrontaliere, inclusiv mobilitatea 
transfrontalieră, inițiativele comune locale 
în domeniul ocupării forței de muncă și 
formarea profesională comună, favorizarea 
dezvoltării turismului și a culturii prin 
crearea de oferte turistice și culturale 
transfrontaliere comune (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
ocupării forței de muncă și de sprijinire a 
mobilității forței de muncă);

Or. es

Amendamentul 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, inclusiv mobilitatea 
transfrontalieră, inițiativele comune locale 
în domeniul ocupării forței de muncă și 
formarea profesională comună (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
ocupării forței de muncă și de sprijinire a 
mobilității forței de muncă);

(i) integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, ținând cont de 
caracteristicile specifice ale piețelor locale 
și regionale, inclusiv mobilitatea 
transfrontalieră și accesibilitatea 
persoanelor cu handicap, inițiativele 
comune locale în domeniul ocupării forței 
de muncă și formarea profesională comună 
(în cadrul obiectivului tematic de 
promovare a ocupării forței de muncă și de 
sprijinire a mobilității forței de muncă);

Or. en

Justificare

Programele UE trebuie să pună în aplicare măsuri de reducere a sărăciei și a inegalităților.

Amendamentul 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) investițiile în infrastructuri locale și 
în echipamente comune, precum și în 
infrastructura nematerială în cadrul unor 
proiecte de cercetare multinaționale, 
promovându-se rețelele energetice de tipul 
rețelelor inteligente pentru a asigura o 
utilizare optimă a resurselor energetice, 
promovându-se astfel dezvoltarea 
economică și funcțională a zonei vizate de 
program (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a cercetării, a dezvoltării 
tehnologice și a inovării);

Or. fr

Amendamentul 196
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) promovarea gestionării patrimoniului 
cultural și a turismului (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a unei 
economii mai ecologice, mai eficiente din 
punctul de vedere al utilizării resurselor și 
mai competitive);

Or. en

Amendamentul 197
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) promovarea introducerii sau 
îmbunătățirii accesului la serviciile de 
interes economic general transfrontaliere 
comune, de înaltă calitate, accesibile 
tuturor, prin asigurarea cooperării între 
furnizorii de servicii (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
incluziunii sociale și de combatere a 
sărăciei);

Or. en

Amendamentul 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) promovarea rutelor maritime 
(autostrăzi maritime și cabotaj);

Or. fr

Amendamentul 199
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a - punctul ib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) promovarea mobilității 
transfrontaliere prin asigurarea unui 
acces sporit la transportul public și prin 
îmbunătățirea conexiunilor de transport 
public de la frontierele externe, prin 
investiții în legături transfrontaliere, prin 
crearea unor orare și a unor liste tarifare 
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armonizate, precum și prin dezvoltarea 
unor noi conexiuni de transport (în 
cadrul obiectivului tematic de promovare 
a transportului sustenabil și de eliminare 
a blocajelor din cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore);

Or. en

Amendamentul 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ic) valorificarea culturilor regionale 
transfrontaliere;

Or. fr

Amendamentul 201
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea egalității de gen și a 
egalității de șanse la nivel transfrontalier, 
precum și promovarea incluziunii sociale 
la nivel transfrontalier (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
incluziunii sociale și de combatere a 
sărăciei);

(ii) promovarea egalității de gen și a 
egalității de șanse, a incluziunii sociale, a 
schimburilor culturale, a culturii, precum 
și a luptei pentru drepturile minorităților 
și a incluziunii minorităților la nivel 
transfrontalier (în cadrul obiectivului 
tematic de promovare a incluziunii sociale 
și de combatere a sărăciei);

Or. fr
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Amendamentul 202
László Surján

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea egalității de gen și a 
egalității de șanse la nivel transfrontalier, 
precum și promovarea incluziunii sociale la 
nivel transfrontalier (în cadrul obiectivului 
tematic de promovare a incluziunii sociale 
și de combatere a sărăciei);

(ii) promovarea egalității de gen și a 
egalității de șanse la nivel transfrontalier, 
precum și promovarea unei coexistențe 
pașnice a comunităților de lângă zonele 
de frontieră și a incluziunii sociale la nivel 
transfrontalier (în cadrul obiectivului 
tematic de promovare a incluziunii sociale 
și de combatere a sărăciei);

Or. en

Amendamentul 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea egalității de gen și a 
egalității de șanse la nivel transfrontalier, 
precum și promovarea incluziunii sociale la 
nivel transfrontalier (în cadrul obiectivului 
tematic de promovare a incluziunii sociale 
și de combatere a sărăciei); 

(ii) promovarea egalității de gen și a 
egalității de șanse la nivel transfrontalier, 
precum și promovarea incluziunii sociale la 
nivel transfrontalier; dezvoltarea 
cooperării serviciilor sanitare de urgență 
prin valorificarea eficientă a resurselor 
regiunilor transfrontaliere; (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
incluziunii sociale și de combatere a 
sărăciei); 

Or. es

Amendamentul 204
Vasilica Viorica Dăncilă
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Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea egalității de gen și a 
egalității de șanse la nivel transfrontalier, 
precum și promovarea incluziunii sociale la 
nivel transfrontalier (în cadrul obiectivului 
tematic de promovare a incluziunii sociale 
și de combatere a sărăciei);

(ii) promovarea egalității de gen și a 
egalității de șanse la nivel transfrontalier, 
precum și promovarea incluziunii sociale la 
nivel transfrontalier (în cadrul obiectivului 
tematic de promovare a incluziunii sociale, 
îndeosebi a grupurilor de persoane 
vulnerabile, și de combatere a sărăciei);

Or. en

Justificare

Programele UE trebuie să pună în aplicare măsuri în vederea reducerii sărăciei din zonele 
rurale și din rândul grupurilor de persoane vulnerabile, precum și a inegalităților existente 
între zonele urbane și cele rurale.

Amendamentul 205
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea egalității de gen și a 
egalității de șanse la nivel transfrontalier, 
precum și promovarea incluziunii sociale la 
nivel transfrontalier (în cadrul obiectivului 
tematic de promovare a incluziunii sociale 
și de combatere a sărăciei);

(ii) promovarea egalității de gen și a 
egalității de șanse la nivel transfrontalier, a 
condițiilor de muncă decente, precum și 
combaterea discriminării la nivel 
transfrontalier și promovarea incluziunii 
sociale la nivel transfrontalier (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
incluziunii sociale și de combatere a 
sărăciei);

Or. en

Amendamentul 206
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) elaborarea și punerea în aplicare a unor 
programe comune de educație și formare 
profesională (în cadrul obiectivului tematic 
de a investi în competențe, educație și 
învățare pe tot parcursul vieții);

(iii) elaborarea și punerea în aplicare a unor 
programe comune de educație și formare 
profesională (în cadrul obiectivului tematic 
de a investi în competențe, educație și 
învățare pe tot parcursul vieții), precum și 
în domeniul culturii și al turismului;

Or. de

Justificare

În realitate, tocmai pentru activitățile din regiunile de frontieră cultura și turismul reprezintă 
în continuare teme importante. Lista de indicatori din anexă ar trebui adaptată în mod 
corespunzător.

Amendamentul 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) elaborarea și punerea în aplicare a unor 
programe comune de educație și formare 
profesională (în cadrul obiectivului tematic 
de a investi în competențe, educație și 
învățare pe tot parcursul vieții);

(iii) elaborarea și punerea în aplicare a unor 
programe comune de educație, de învățare
și de formare profesională (în cadrul 
obiectivului tematic de a investi în 
competențe, educație și învățare pe tot 
parcursul vieții);

Or. fr

Amendamentul 208
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) elaborarea și punerea în aplicare a unor 
programe comune de educație și formare 
profesională (în cadrul obiectivului tematic 
de a investi în competențe, educație și 
învățare pe tot parcursul vieții);

(iii) elaborarea și punerea în aplicare a unor 
programe comune de educație și formare 
profesională, precum și a unor inițiative 
comune de protejare a unui climat școlar 
incluziv și de reducere a abandonului 
școlar (în cadrul obiectivului tematic de a 
investi în competențe, educație și învățare 
pe tot parcursul vieții);

Or. en

Amendamentul 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) promovarea cooperării juridice și 
administrative și a cooperării între cetățeni 
și instituții (în cadrul obiectivului tematic 
de consolidare a capacității instituționale și 
a eficienței administrației publice);

(iv) promovarea cooperării juridice și 
administrative și a cooperării în diferite 
domenii între cetățeni și instituții, inclusiv 
cu privire la infrastructura necesară (în 
cadrul obiectivului tematic de consolidare a 
capacității instituționale și a eficienței 
administrației publice);

Or. en

Amendamentul 210
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) promovarea cooperării juridice și 
administrative și a cooperării între cetățeni 
și instituții (în cadrul obiectivului tematic 
de consolidare a capacității instituționale și 

(iv) promovarea cooperării juridice și 
administrative și a diferitelor forme de 
cooperare între cetățeni și instituții, 
inclusiv promovarea infrastructurilor 
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a eficienței administrației publice); necesare (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice);

Or. fr

Amendamentul 211
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) promovarea cooperării juridice și 
administrative și a cooperării între cetățeni 
și instituții (în cadrul obiectivului tematic 
de consolidare a capacității instituționale și 
a eficienței administrației publice);

(iv) promovarea cooperării juridice și 
administrative și a diferitelor forme de 
cooperare între cetățeni și instituții, 
inclusiv promovarea infrastructurilor 
necesare (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice);

Or. fr

Amendamentul 212
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) promovarea cooperării juridice și 
administrative și a cooperării între cetățeni 
și instituții (în cadrul obiectivului tematic 
de consolidare a capacității instituționale și 
a eficienței administrației publice);

(iv) promovarea cooperării juridice și 
administrative și a cooperării între cetățeni 
și instituții, a rolului autorităților 
regionale și locale, sporirea dialogului 
civil și social, asigurarea unui acces sporit 
la informare și a participării la procesul 
de elaborare a politicilor (în cadrul 
obiectivului tematic de consolidare a 
capacității instituționale și a eficienței 
administrației publice);



PE490.976v01-00 100/172 AM\903764RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 213
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) promovarea cooperării juridice și 
administrative și a cooperării între cetățeni 
și instituții (în cadrul obiectivului tematic 
de consolidare a capacității instituționale și 
a eficienței administrației publice);

(iv) promovarea cooperării juridice și 
administrative și a cooperării între cetățeni 
și instituții, inclusiv a infrastructurii 
necesare (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice);

Or. de

Amendamentul 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) investiții în infrastructură pentru 
promovarea dezvoltării economice și 
funcționale a regiunilor transfrontaliere;

Or. en

Amendamentul 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) cooperarea între întreprinderi, în 
special între IMM-uri, în scopul de a 



AM\903764RO.doc 101/172 PE490.976v01-00

RO

consolida și de a sprijini dezvoltarea 
durabilă a acestor întreprinderi prin 
activități de cooperare economică, 
comercială sau tehnologică și prin măsuri 
în privința mobilității sau a schimburilor, 
precum și crearea de incubatoare de 
afaceri și de rețele între grupuri (în cadrul 
obiectivului tematic de consolidare a 
competitivității IMM-urilor);

Or. fr

Amendamentul 216
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) investițiile în rețelele regionale 
transfrontaliere de energie electrică 
pentru o alimentare cu energie mai 
eficientă și a regiunilor de frontieră.

Or. de

Amendamentul 217
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) investițiile pentru crearea de 
conexiuni de transport transfrontaliere și 
pentru ameliorarea calității unor astfel de 
conexiuni, investițiile pentru racordarea 
regiunilor de frontieră la aceste 
conexiuni, pentru dezvoltarea 
conexiunilor transfrontaliere și pentru 
crearea de sisteme transfrontaliere de 
transport în comun (în conformitate cu 
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obiectivul tematic de promovare a 
transportului sustenabil și de eliminare a 
blocajelor din cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore);

Or. fr

Amendamentul 218
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) investițiile în infrastructuri sociale și 
de sănătate, precum și în sisteme de 
cooperare pentru serviciile de urgență, 
care contribuie la utilizarea eficientă a 
resurselor în regiunile transfrontaliere (în 
cadrul obiectivului tematic de promovare 
a incluziunii sociale și de combatere a 
sărăciei).

Or. fr

Amendamentul 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) promovarea și îmbunătățirea calității 
transportului și a legăturilor dintre 
regiunile transfrontaliere, prin 
intermediul unor sisteme transfrontaliere 
de transport public (în cadrul obiectivului 
tematic de promovare a transportului 
sustenabil și de eliminare a blocajelor din 
cadrul infrastructurilor rețelelor majore);

Or. es
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Amendamentul 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) promovarea cooperării locale și 
regionale și a parteneriatului între 
domeniile public și privat în vederea 
dezvoltării turismului pentru promovarea 
culturii și tradițiilor locale ale 
comunităților situate de o parte și de 
cealaltă a frontierei;

Or. en

Justificare

Turismul este unul dintre cele mai importante sectoare ale economiei europene, iar 
promovarea cooperării transfrontaliere este importantă pentru dezvoltarea acestuia.

Amendamentul 221
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) punerea în aplicare și promovarea 
intervențiilor în domeniul turismului, în 
scopul dezvoltării zonelor în cauză;

Or. it

Amendamentul 222
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) promovarea investițiilor destinate 
creării, dezvoltării și îmbunătățirii 
legăturilor de transport transfrontaliere și 
transnaționale;

Or. pt

Amendamentul 223
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) reducerea diviziunii inovării dintre 
regiunile Uniunii prin punerea în 
legătură a centrelor de excelență 
emergente din regiunile mai puțin 
dezvoltate cu omoloagele lor renumite din 
Uniune prin consolidarea „căii către 
excelență”;

Or. en

Amendamentul 224
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) investițiile pentru crearea de 
conexiuni de transport transfrontaliere și 
pentru ameliorarea calității unor astfel de 
conexiuni, investițiile pentru racordarea 
regiunilor de frontieră la aceste 
conexiuni, pentru dezvoltarea 
conexiunilor transfrontaliere și pentru
crearea de sisteme transfrontaliere de 
transport în comun (în conformitate cu 
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obiectivul tematic de promovare a 
transportului sustenabil și de eliminare a 
blocajelor din cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore);

Or. fr

Amendamentul 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a - punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivb) în cazul oricărui program 
transfrontalier între Irlanda de Nord și 
comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, adoptarea 
de măsuri de promovare a coeziunii dintre 
comunități și a stabilității sociale și 
economice sporite în regiunile în cauză;

Or. en

Amendamentul 226
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivb) investiții pentru crearea de 
conexiuni transfrontaliere, precum și 
pentru realizarea de sisteme 
transfrontaliere pentru transportul public 
local;

Or. de
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Amendamentul 227
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivb) acordarea de sprijin pentru 
dezvoltarea turismului și a culturii 
călătoriilor ca sursă importantă de locuri 
de muncă în regiunile de frontieră 
datorită investițiilor în infrastructuri 
publice și creării de oferte turistice și 
culturale transfrontaliere comune (în 
cadrul obiectivului tematice de promovare 
a ocupării forței de muncă și de sprijinire 
a mobilității forței de muncă);

Or. fr

Amendamentul 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivb) elaborarea și punerea în aplicare a 
unor strategii macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul tuturor obiectivelor 
tematice);

Or. fr

Justificare

Cooperarea transfrontalieră poate participa, de asemenea, în regiunile în cauză, la 
elaborarea și la punerea în aplicare a unor strategii macroregionale și de bazin maritim.

Amendamentul 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivb) dezvoltarea sistemelor pentru 
schimbul de informații prin intermediul 
frontierelor (în cadrul obiectivului tematic 
de îmbunătățire a utilizării și a calității 
tehnologiilor informației și comunicării și 
a accesului la acestea);

Or. es

Amendamentul 230
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivb) includerea infrastructurilor 
necesare;

Or. pt

Amendamentul 231
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivb) acordarea de sprijin pentru 
dezvoltarea turismului și a culturii 
călătoriilor ca sursă importantă de locuri 
de muncă în regiunile de frontieră 
datorită investițiilor în infrastructuri 
publice și creării de oferte turistice și 
culturale transfrontaliere comune (în 
cadrul obiectivului tematice de promovare 
a ocupării forței de muncă și de sprijinire 
a mobilității forței de muncă);
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Or. fr

Amendamentul 232
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ivc (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivc) investiții în sistemele de cooperare a 
serviciilor de salvare;

Or. de

Amendamentul 233
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ivc (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivc) investițiile în infrastructuri sociale și 
de sănătate, precum și în sisteme de 
cooperare pentru serviciile de urgență, 
care contribuie la utilizarea eficientă a 
resurselor în regiunile transfrontaliere (în 
cadrul obiectivului tematic de promovare 
a incluziunii sociale și de combatere a 
sărăciei);

Or. fr

Amendamentul 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ivc (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivc) investițiile în infrastructuri sociale și 
de sănătate, precum și în sisteme de 
cooperare pentru serviciile de urgență (în 
cadrul obiectivului tematic de promovare 
a incluziunii sociale și de combatere a 
sărăciei);

Or. fr

Amendamentul 235
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ivc (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivc) investițiile în infrastructuri sociale și 
de sănătate, precum și în sisteme de 
cooperare pentru serviciile de urgență, 
care contribuie la utilizarea eficientă a 
resurselor în regiunile transfrontaliere (în 
cadrul obiectivului tematic de promovare 
a incluziunii sociale și de combatere a 
sărăciei);

Or. fr

Amendamentul 236
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ivd (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivd) investiții în crearea de sisteme 
pentru schimbul transfrontalier de 
informații în domeniul tehnologiilor 
informației și comunicării;
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Or. de

Amendamentul 237
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ivd (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivd) investițiile în crearea de sisteme de 
schimb de informații la nivel 
transfrontalier [în cadrul obiectivului 
tematic de îmbunătățire a accesului la 
tehnologiile informațiilor și 
comunicațiilor (TIC), a utilizării și a 
calității acestora];

Or. fr

Amendamentul 238
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a – punctul ivd (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivd) investițiile în crearea de sisteme de 
schimb de informații la nivel 
transfrontalier [în cadrul obiectivului 
tematic de îmbunătățire a accesului la 
tehnologiile informațiilor și 
comunicațiilor (TIC), a utilizării și a 
calității acestora];

Or. fr

Amendamentul 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice).

eliminat

Or. en

Amendamentul 240
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice).

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 

Or. it

Amendamentul 241
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice).

(b) în cadrul cooperării transnaționale și 
transfrontaliere: elaborarea și punerea în 
aplicare a strategiilor macroregionale și de 
bazin maritim sau de masiv muntos.
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Or. fr

Justificare

Legătura cu strategiile macroregionale nu ar trebui să vizeze numai componenta 
transnațională, ci și componenta transfrontalieră. Cu siguranță, elaborarea unor strategii 
macroregionale ar putea permite, cel puțin, o mai bună complementaritate între un program 
transnațional și mai multe programe transfrontaliere.

Amendamentul 242
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice).

(b) în cadrul cooperării transfrontaliere și 
transnaționale: elaborarea și punerea în 
aplicare a strategiilor macroregionale și de 
bazin maritim sau de masiv muntos.

Or. fr

Amendamentul 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice).

(b) în cadrul cooperării transfrontaliere și 
transnaționale: elaborarea și punerea în 
aplicare a strategiilor macroregionale și de 
bazin maritim sau de masiv muntos.

Or. fr
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Amendamentul 244
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice).

(b) în cadrul cooperării transfrontaliere și 
transnaționale: elaborarea și punerea în 
aplicare a strategiilor macroregionale și de 
bazin maritim sau de masiv muntos.

Or. fr

Amendamentul 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice).

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul tuturor obiectivelor 
tematice).

Or. fr

Amendamentul 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborând și punând în aplicare strategii
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strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice).

macroregionale; strategii regionale 
transfrontaliere, precum euroregiunile, 
atunci când nu sunt vizate de programele 
transfrontaliere și strategiile maritime (în 
cadrul obiectivului tematic de 
îmbunătățire a capacității instituționale și 
o administrație publică eficientă).

Or. es

Amendamentul 247
László Surján

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice).

(b) în cadrul cooperării transnaționale:

(i) elaborarea și punerea în aplicare a 
programelor transnaționale, inclusiv a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice).

(ii) elaborarea și punerea în aplicare de 
programe care abordează provocările 
transnaționale de interes european, 
precum demografia, reducerea sărăciei 
sau incluziunea socială a populației rome.

Or. en

Amendamentul 248
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice)

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim, precum și a măsurilor de 
coeziune teritorială adoptate de zonele 
transnaționale (în cadrul obiectivului 
tematic de consolidare a capacității 
instituționale a structurilor transnaționale 
de cooperare și a eficienței administrației 
publice).

Or. pl

Amendamentul 249
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice).

(b) în cadrul cooperării transnaționale: 
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice și a 
intervențiilor în sectorul turismului).

Or. it

Amendamentul 250
Salvatore Caronna

 Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) dezvoltarea și punerea în aplicare a 
unor strategii macroregionale și privind 
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bazinele maritime (în cadrul obiectivului 
tematic de consolidare a capacității 
instituționale și a eficienței administrației 
publice);

Or. it

Amendamentul 251
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b – punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dezvoltarea capacității administrațiilor 
regionale și locale de a face față 
implicațiilor schimbării demografice și ale 
mobilității populației active în diverse 
contexte socioeconomice (în cadrul 
obiectivului tematic de consolidare a 
capacității instituționale și a eficienței 
administrației publice);

Or. it

Justificare

Importanța pentru administrațiile publice teritoriale de a gestiona probleme legate de 
schimbarea demografică în țări cu structuri demografice diversificate este strâns legată de 
depășirea obstacolelor competitive ale regiunilor europene.

Amendamentul 252
Salvatore Caronna

 Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b – punctul iii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) promovarea politicilor de mobilitate 
urbană durabilă prin punerea în aplicare 
a unor măsuri inovative, verificabile și 
transferabile (în cadrul obiectivului 
tematic de promovare a transportului 
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sustenabil și de eliminare a blocajelor din 
cadrul infrastructurilor rețelelor majore);

Or. it

Justificare

Cooperarea poate capitaliza experiențele dobândite inclusiv prin alte instrumente, 
valorificându-le într-o dimensiune a rețelei. Politicile de mobilitate urbană reprezintă o 
tematică nodală a cooperării teritoriale în dimensiunea sa transnațională.

Amendamentul 253
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b – punctul iv (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) promovarea și îmbunătățirea utilizării 
răspândite a TIC în cadrul comunităților 
rurale, de coastă și periferice (în cadrul 
obiectivului tematic de îmbunătățire a 
accesului la tehnologiile informației și 
comunicării, precum și a utilizării și 
calității acestora);

Or. it

Justificare

Zonele rurale și unele zone cu risc de marginalizare pot fi stimulate în mod semnificativ 
printr-o utilizare sporită a TIC, obținută nu doar printr-o infrastructură mai bună, ci și prin 
abordarea factorilor culturali și organizatorici, care pot fi aprofundați prin acțiuni de 
cooperare teritorială.

Amendamentul 254
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cooperarea între întreprinderi, în 
special IMM-uri, și organizațiile care 
reprezintă întreprinderile în scopul de a 
consolida și de a sprijini activitățile de 
cooperare comercială, economică sau 
tehnologică prin intermediul unor 
operațiuni privind mobilitatea sau 
schimburile în conformitate cu obiectivele 
prevăzute la articolul 5 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [regulamentul 
FEDER].

Or. fr

Amendamentul 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul oricărui program transfrontalier 
între Irlanda de Nord și comitatele de 
graniță din Irlanda în sprijinul păcii și 
reconcilierii, FEDER contribuie, de 
asemenea, la promovarea stabilității 
sociale și economice în regiunile în cauză, 
în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

Or. en

Justificare

În cazul oricărui program transfrontalier între Irlanda de Nord și comitatele de graniță din 
Irlanda în sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.
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Amendamentul 256
James Nicholson, Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul oricărui program transfrontalier 
între Irlanda de Nord și comitatele de 
graniță din Irlanda în sprijinul păcii și 
reconcilierii, FEDER contribuie, de 
asemenea, la promovarea stabilității 
sociale și economice în regiunile în cauză, 
în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

Or. en

Amendamentul 257
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un program de cooperare se compune 
din axe prioritare. O axă prioritară se referă 
la un fond, corespunde unui obiectiv 
tematic și cuprinde una sau mai multe 
priorități de investiții ale obiectivului 
tematic respectiv în conformitate cu 
articolele 5 și 6 din prezentul regulament.

(1) Un program de cooperare se compune 
din axe prioritare. O axă prioritară se referă 
la un fond, corespunde unui obiectiv 
tematic și cuprinde una sau mai multe 
priorități de investiții ale obiectivului 
tematic respectiv în conformitate cu 
articolele 5 și 6 din prezentul regulament. 
O axă prioritară poate să cuprindă, dacă 
este necesar, una sau mai multe priorități 
de investiții complementare aparținând 
unor obiective tematice diferite, în 
vederea obținerii unei eficiențe și 
eficacități sporite în cadrul unei abordări 
tematice coerente și integrate.

Or. de
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Justificare

Prin combinarea diferitelor priorități de investiții pot fi evitate paralelismul și suprapunerea 
obiectivelor tematice, obținându-se astfel o concentrare tematică sporită, fără a limita, în 
același timp, posibilitățile de cooperare tematice. În plus, astfel pot fi luate în considerare 
într-un mod mult mai eficient și caracteristicile referitoare la programe.

Amendamentul 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) indicatorii de realizare și de rezultat 
comuni și specifici, având, după caz, o 
valoare de bază și o valoare țintă 
cuantificată;

(ii) indicatorii de realizare și de rezultat 
comuni și specifici, având, după caz, o 
valoare de bază și o valoare țintă 
cuantificată, în conformitate cu 
articolul 15;

Or. fr

Amendamentul 259
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) proiectele structurante prioritare 
identificate în special în cadrul 
strategiilor macroregionale și al 
strategiilor de bazin sau de masiv muntos;

Or. fr

Amendamentul 260
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b – punctul iva (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) proiectele structurante prioritare 
identificate în special în cadrul 
strategiilor macroregionale și al 
strategiilor de bazin sau de masiv muntos;

Or. fr

Amendamentul 261
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) proiectele structurante prioritare 
identificate în special în cadrul 
strategiilor macroregionale și al 
strategiilor de bazin sau de masiv muntos;

Or. fr

Amendamentul 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanismele care asigură coordonarea 
între fonduri, FEADR, EMFF și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale și cu Banca Europeană de 
Investiții (BEI);

(i) mecanismele care asigură coordonarea 
între fonduri, FEADR, MCE, EMFF și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale și cu Banca Europeană de 
Investiții (BEI);

Or. de

Amendamentul 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale și de coastă și a 
zonelor cu anumite caracteristici teritoriale, 
în special modalitățile de punere în aplicare 
pentru articolele 28 și 29 din Regulamentul 
(UE) nr. /2012 [RDP];

(ii) o abordare integrată planificată a 
dezvoltării teritoriale a zonelor urbane, 
rurale și de coastă și a zonelor cu anumite 
caracteristici teritoriale, în special 
modalitățile de punere în aplicare pentru 
articolele 28 și 29 din Regulamentul (UE) 
nr. /2012 [RDC];

Or. en

Amendamentul 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale și de coastă și a 
zonelor cu anumite caracteristici teritoriale, 
în special modalitățile de punere în aplicare 
pentru articolele 28 și 29 din Regulamentul 
(UE) nr. /2012 [RDP];

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale, muntoase și de 
coastă și a zonelor cu anumite caracteristici 
teritoriale, în special modalitățile de punere 
în aplicare pentru articolele 28 și 29 din 
Regulamentul (UE) nr. /2012 [RDP];

Or. fr

Amendamentul 265
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
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zonelor urbane, rurale și de coastă și a 
zonelor cu anumite caracteristici teritoriale, 
în special modalitățile de punere în aplicare 
pentru articolele 28 și 29 din Regulamentul 
(UE) nr. /2012 [RDP];

zonelor urbane, rurale și de coastă și a 
zonelor cu anumite caracteristici teritoriale 
(munți și insule), în special modalitățile de 
punere în aplicare pentru articolele 28 și 29 
din Regulamentul (UE) nr. /2012 [RDP];

Or. fr

Amendamentul 266
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale și de coastă și a 
zonelor cu anumite caracteristici teritoriale, 
în special modalitățile de punere în aplicare 
pentru articolele 28 și 29 din Regulamentul 
(UE) nr. /2012 [RDP];

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale și de coastă și a 
zonelor cu anumite caracteristici teritoriale 
(munți și insule), în special modalitățile de 
punere în aplicare pentru articolele 28 și 29 
din Regulamentul (UE) nr. /2012 [RDP];

Or. fr

Amendamentul 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale și de coastă și a 
zonelor cu anumite caracteristici teritoriale, 
în special modalitățile de punere în aplicare 
pentru articolele 28 și 29 din Regulamentul 
(UE) nr. /2012 [RDP];

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane și periurbane, rurale și de 
coastă și a zonelor cu anumite caracteristici 
teritoriale, în special modalitățile de punere 
în aplicare pentru articolele 28 și 29 din 
Regulamentul (UE) nr. /2012 [RDP];

Or. es
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Amendamentul 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale și de coastă și a 
zonelor cu anumite caracteristici teritoriale, 
în special modalitățile de punere în aplicare 
pentru articolele 28 și 29 din Regulamentul 
(UE) nr. /2012 [RDP];

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale și de coastă și a 
zonelor cu anumite caracteristici teritoriale, 
precum cele care sunt afectate de un 
handicap geografic, demografic sau 
natural, în special modalitățile de punere 
în aplicare pentru articolele 28 și 29 din 
Regulamentul (UE) nr. /2012 [RDC];

Or. en

Amendamentul 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale și de coastă și a 
zonelor cu anumite caracteristici teritoriale, 
în special modalitățile de punere în aplicare 
pentru articolele 28 și 29 din Regulamentul 
(UE) nr. /2012 [RDP];

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale și de coastă și a 
zonelor cu anumite caracteristici teritoriale, 
cum ar fi zonele defavorizate din punct de 
vedere natural, geografic sau demografic,
în special modalitățile de punere în aplicare 
pentru articolele 28 și 29 din Regulamentul 
(UE) nr. /2012 [RDP];

Or. fr

Amendamentul 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) după caz, lista orașelor în care 
acțiunile integrate pentru dezvoltarea 
urbană durabilă trebuie să fie puse în 
aplicare și alocația anuală indicativă a 
sprijinului din partea FEDER pentru aceste 
acțiuni;

(iii) după caz, lista indicativă a orașelor și 
a spațiilor funcționale în care acțiunile 
integrate pentru dezvoltarea urbană 
durabilă trebuie să fie puse în aplicare și 
alocația anuală indicativă a sprijinului din 
partea FEDER pentru aceste acțiuni;

Or. es

Amendamentul 271
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) identificarea zonelor în care va fi pusă 
în aplicare dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității;

(iv) identificarea zonelor în care va fi pusă 
în aplicare dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității, în special a 
zonelor cu anumite caracteristici 
teritoriale (munți și insule);

Or. fr

Amendamentul 272
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) identificarea zonelor în care va fi pusă 
în aplicare dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității;

(iv) identificarea zonelor în care va fi pusă 
în aplicare dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității, în special a 
zonelor cu anumite caracteristici 
teritoriale (munți și insule);
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Or. fr

Amendamentul 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) după caz, contribuția intervențiilor 
planificate la strategiile macroregionale și 
de bazin maritim;

eliminat

Or. en

Amendamentul 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) după caz, contribuția intervențiilor 
planificate la strategiile macroregionale și 
de bazin maritim;

(v) pentru programele în cauză, 
contribuția intervențiilor planificate la 
strategiile macroregionale și de bazin 
maritim;

Or. fr

Amendamentul 275
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) după caz, contribuția intervențiilor 
planificate la strategiile macroregionale și 
de bazin maritim;

(v) contribuția intervențiilor planificate la 
strategiile macroregionale și de bazin 
maritim sau de masiv muntos;
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Or. fr

Amendamentul 276
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) după caz, contribuția intervențiilor 
planificate la strategiile macroregionale și 
de bazin maritim;

(v) contribuția intervențiilor planificate la 
strategiile macroregionale și de bazin 
maritim sau de masiv muntos;

Or. fr

Amendamentul 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) după caz, contribuția intervențiilor 
planificate la strategiile macroregionale și 
de bazin maritim;

(v) contribuția intervențiilor planificate la 
strategiile macroregionale și de bazin 
maritim sau de masiv muntos;

Or. fr

Amendamentul 278
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) după caz, contribuția intervențiilor 
planificate la strategiile macroregionale și 
de bazin maritim;

(v) contribuția intervențiilor planificate la 
strategiile macroregionale și de bazin 
maritim sau de masiv muntos;

Or. fr
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Amendamentul 279
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) după caz, contribuția intervențiilor 
planificate la strategiile macroregionale și 
de bazin maritim;

(v) după caz, contribuția intervențiilor 
planificate la strategiile macroregionale și 
de bazin maritim, precum și la măsurile de 
coeziune teritorială adoptate de zonele 
transfrontaliere;

Or. pl

Amendamentul 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) eventual, o strategie transfrontalieră 
privind infrastructura;

Or. de

Amendamentul 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) proiectele structurante prioritare 
identificate în special în cadrul 
strategiilor macroregionale și al 
strategiilor de bazin maritim;
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Or. fr

Amendamentul 282
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) utilizarea planificată a asistenței tehnice, 
inclusiv acțiuni de consolidare a capacității 
administrative a autorităților și 
beneficiarilor cu informațiile relevante 
menționate la alineatul (2) litera (b) pentru 
axa prioritară în cauză;

(i) utilizarea planificată a asistenței tehnice, 
inclusiv acțiuni de consolidare a capacității 
administrative a autorităților,
beneficiarilor, partenerilor sociali și 
organizațiilor guvernamentale, precum și 
a altor părți interesate cu informațiile 
relevante menționate la alineatul (2) litera 
(b) pentru axa prioritară în cauză;

Or. en

Amendamentul 283
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și acțiunile planificate 
pentru a obține o reducere însoțită de 
ținte;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și acțiunile planificate 
pentru a obține o reducere însoțită de 
ținte;

eliminat

Or. es

Amendamentul 285
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și acțiunile planificate 
pentru a obține o reducere însoțită de 
ținte;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 286
Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și acțiunile planificate 
pentru a obține o reducere însoțită de ținte;

(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și autoritățile de 
management și acțiunile de reducere a 
sarcinii administrative însoțită de ținte;

Or. de

Amendamentul 287
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și acțiunile planificate 
pentru a obține o reducere însoțită de ținte;

(ii) o evaluare a sarcinii administrative și 
acțiunile planificate pentru a obține pentru 
beneficiari și autoritățile de management 
o reducere însoțită de ținte;

Or. de

Justificare

De reducerea sarcinii administrative ar trebui să beneficieze în primul rând beneficiarii, dar 
și autoritățile de management.

Amendamentul 288
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și acțiunile planificate 
pentru a obține o reducere însoțită de 
ținte;

eliminat

Or. fr

Justificare

Evaluarea sarcinilor administrative la nivelul programării ar reprezenta o povară 
administrativă care ar îngreuna în mod considerabil procedura.

Amendamentul 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera e – punctul iiia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) folosirea și corelarea planificată a 
programelor și finanțărilor MCE, 
FEDER și TEN-T;

Or. de

Amendamentul 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) un tabel care specifică, pentru întreaga 
perioadă de programare, pentru programul 
de cooperare și pentru fiecare axă 
prioritară, suma creditului financiar total 
al sprijinului din partea FEDER și a 
cofinanțării naționale. Atunci când 
cofinanțarea națională este constituită din 
cofinanțări publice și private, tabelul 
prezintă defalcarea indicativă între 
componentele publice și private. Acesta 
prezintă, în scop informativ, participarea 
preconizată din partea BEI;

(ii) un tabel care specifică, pentru întreaga 
perioadă de programare, pentru programul 
de cooperare, suma creditului financiar 
total al sprijinului din partea FEDER și a 
cofinanțării naționale. Tabelul prezintă 
defalcarea indicativă între axele 
prioritare. Atunci când cofinanțarea 
națională este constituită din cofinanțări 
publice și private, tabelul prezintă 
defalcarea indicativă între componentele 
publice și private. Acesta prezintă, în scop 
informativ, contribuția eventuală a țărilor 
terțe care participă la program, precum și
participarea preconizată din partea BEI;

Or. fr

Justificare

Trebuie să fie posibilă ajustarea cu ușurință a programului operațional la schimbările 
macroeconomice, fără revizuirea integrală a programului operațional la fiecare transfer de 
fonduri între axele prioritare. În plus, este logic să se solicite țărilor terțe participante la 
program să indice în mod explicit propria contribuție financiară în scopul de a oferi o 
imagine de ansamblu a sumelor financiare disponibile.

Amendamentul 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) identificarea organismului de 
acreditare, a autorității de management și a 
autorității de audit;

(i) identificarea autorității de management 
și a autorității de audit;

Or. es

Amendamentul 292
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) identificarea organismului de acreditare, 
a autorității de management și a autorității 
de audit;

(i) identificarea organismului de acreditare, 
a autorității de management și a autorității 
de audit; în cazul în care nu este 
prevăzută nicio GECT ca autoritate de 
management, se depune rezultatul 
auditului în conformitate cu articolul 21, 
inclusiv o motivare succintă;

Or. de

Amendamentul 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera g – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) identificarea organismului de acreditare, 
a autorității de management și a autorității 
de audit;

(i) identificarea organismului de acreditare, 
a autorității de management, a autorității de 
audit și, după caz, a autorității de 
certificare;

Or. fr
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Justificare

Corelat cu eventuala flexibilitate în ceea ce privește desemnarea autorității de certificare 
(articolul 22). Autoritatea de certificare poate oferi expertiză și asistență pentru buna 
gestionare. Eliminarea acesteia din domeniile în care este eficientă nu are rolul unei mai 
mari simplificări.

Amendamentul 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o descriere a acțiunilor specifice pentru 
a lua în considerare cerințele de protecție a 
mediului, eficiența resurselor, atenuarea și 
adaptarea schimbărilor climatice, 
prevenirea și gestionarea riscurilor în 
selectarea operațiunilor;

(i) după caz, o descriere a acțiunilor 
specifice pentru a lua în considerare 
cerințele de protecție a mediului, eficiența 
resurselor, atenuarea și adaptarea 
schimbărilor climatice, prevenirea și 
gestionarea riscurilor în selectarea 
operațiunilor;

Or. en

Amendamentul 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o descriere a acțiunilor specifice pentru 
a promova egalitatea de șanse și pentru a 
preveni orice discriminare bazată pe sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală, în timpul pregătirii, elaborării și 
punerii în aplicare a programului de 
cooperare și, în special, în ceea ce privește 
accesul la finanțare, luând în considerare 
nevoile diferitelor grupuri țintă care 
prezintă riscul unei astfel de discriminări 
și, în special, cerințele de a garanta 

(ii) după caz, o descriere a acțiunilor 
specifice pentru a promova egalitatea de 
șanse și pentru a preveni orice discriminare 
bazată pe sex, origine rasială sau etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, în timpul pregătirii, 
elaborării și punerii în aplicare a 
programului de cooperare și, în special, în 
ceea ce privește accesul la finanțare, luând 
în considerare nevoile diferitelor grupuri 
țintă care prezintă riscul unei astfel de 
discriminări și, în special, cerințele de a 
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accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap;

garanta accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o descriere a contribuției sale la 
promovarea egalității între bărbați și femei 
și, după caz, măsurile pentru a asigura 
integrarea perspectivei de gen la nivelul 
programelor și al operațiunilor.

(iii) o descriere a contribuției sale la 
promovarea egalității între bărbați și femei 
și, după caz, măsurile pentru a asigura 
integrarea perspectivei de gen la nivelul 
tuturor etapelor programelor și 
operațiunilor, inclusiv proiectarea, 
aplicarea, monitorizarea și evaluarea.

Or. en

Amendamentul 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o descriere a contribuției sale la 
promovarea egalității între bărbați și femei 
și, după caz, măsurile pentru a asigura 
integrarea perspectivei de gen la nivelul 
programelor și al operațiunilor.

(iii) după caz, o descriere a contribuției 
sale la promovarea egalității între bărbați și 
femei și, după caz, măsurile pentru a 
asigura integrarea perspectivei de gen la 
nivelul programelor și al operațiunilor.

Or. en

Amendamentul 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
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Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o descriere a măsurilor de 
îmbunătățire a infrastructurii 
transfrontaliere;

Or. de

Amendamentul 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre depun un aviz al 
organismelor naționale de promovare a 
egalității privind măsurile prevăzute la 
punctele (ii) și (iii), împreună cu 
propunerea pentru un program de 
cooperare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre depun un aviz al 
organismelor naționale de promovare a 
egalității privind măsurile prevăzute la 
punctele (ii) și (iii), împreună cu 
propunerea pentru un program de 
cooperare.

eliminat
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Or. fr

Justificare

În vederea simplificării punerii în aplicare, o astfel de cerință este disproporționată în cazul 
CTE și poate întârzia programarea.

Amendamentul 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre și țările sau teritoriile 
terțe participante, dacă este cazul, confirmă 
în scris acordul lor cu privire la conținutul 
unui program de cooperare înainte de 
transmiterea acestuia Comisiei. Acest 
acord include, de asemenea, un angajament 
al tuturor statelor membre participante de a 
furniza cofinanțarea necesară pentru a pune 
în aplicare programul de cooperare.

(5) Statele membre și țările sau teritoriile 
terțe participante, dacă este cazul, confirmă 
în scris acordul lor cu privire la conținutul 
unui program de cooperare înainte de 
transmiterea acestuia Comisiei. Acest 
acord include, de asemenea, un angajament 
al tuturor statelor membre participante de a 
furniza cofinanțarea necesară pentru a pune 
în aplicare programul de cooperare., și, 
dacă este cazul, angajamentul privind 
contribuția financiară din partea țărilor 
sau a teritoriilor terțe.

Or. es

Amendamentul 302
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre și țările sau teritoriile 
terțe participante, dacă este cazul, confirmă 
în scris acordul lor cu privire la conținutul 
unui program de cooperare înainte de 
transmiterea acestuia Comisiei. Acest 
acord include, de asemenea, un angajament 
al tuturor statelor membre participante de a 

(5) Statele membre și țările sau teritoriile 
terțe participante, dacă este cazul, confirmă 
în scris acordul lor cu privire la conținutul 
unui program de cooperare înainte de 
transmiterea acestuia Comisiei. Acest 
acord include, de asemenea, un angajament 
al tuturor statelor membre participante de a 
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furniza cofinanțarea necesară pentru a pune 
în aplicare programul de cooperare.

furniza cofinanțarea necesară pentru a pune 
în aplicare programul de cooperare., și, 
dacă este cazul, angajamentul privind 
contribuția financiară din partea țărilor 
sau a teritoriilor terțe.

Or. es

Justificare

Țările învecinate cu RUP, în marea lor majoritate, primesc fonduri FED și nu contribuie cu 
fonduri suplimentare la cooperarea teritorială europeană. Astfel, RUP sunt obligate să 
coopereze cu țări terțe, însă această cooperare este complet limitată, dat fiind faptul că țările 
terțe nu primesc fonduri suplimentare și nu dispun de stimulente economice. Prin urmare, 
solicitarea privind confirmarea conformării țărilor în acest sens este disproporționată, lucru 
care va complica și mai mult punerea în aplicare și gestionarea acestor programe.

Amendamentul 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre și țările sau teritoriile 
terțe participante, dacă este cazul, confirmă 
în scris acordul lor cu privire la conținutul 
unui program de cooperare înainte de 
transmiterea acestuia Comisiei. Acest 
acord include, de asemenea, un angajament 
al tuturor statelor membre participante de a 
furniza cofinanțarea necesară pentru a pune 
în aplicare programul de cooperare.

(5) Statele membre și țările sau teritoriile 
terțe participante, dacă au acceptat 
invitația de a participa la programele de 
cooperare, confirmă în scris acordul lor cu 
privire la conținutul unui program de 
cooperare înainte de transmiterea acestuia 
Comisiei. Acest acord include, de 
asemenea, un angajament al tuturor statelor 
membre participante și, dacă este posibil, 
al țărilor și al teritoriilor terțe de a furniza 
cofinanțarea necesară pentru a pune în 
aplicare programul de cooperare.

Or. fr

Amendamentul 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre elaborează programele 
de cooperare în conformitate cu modelul 
adoptat de Comisie.

(6) Statele membre participante și țările 
sau teritoriile terțe, dacă au acceptat 
invitația de a participa la programele de 
cooperare, elaborează programele de 
cooperare în conformitate cu modelul 
adoptat de Comisie. Prin derogare de la 
alineatul (5), în cazul în care unele 
programe de cooperare implică regiuni 
ultraperiferice și țări terțe, statul membru 
în cauză se consultă cu țările terțe înainte 
de a prezenta Comisiei programele. În 
acest caz, acordul cu privire la conținutul 
programelor de cooperare și la 
eventualele contribuții ale țărilor terțe 
poate fi exprimat în procesele-verbale ale 
ședințelor de consultare cu țările terțe 
aprobate sau prin deliberarea 
organismelor regionale de cooperare.

Or. fr

Justificare

Având în vedere complexitatea și diversitatea programelor de cooperare ale regiunilor 
ultraperiferice (la care țările terțe participante sunt, în general, țări ACP), ar trebui relaxată 
obligația conform căreia un program de cooperare nu poate fi prezentat Comisiei decât după 
ce se primește din partea țărilor terțe participante acordul scris cu privire la conținutul 
programului. Această obligație constituie chiar un risc de blocaj din cauza unor conflicte 
geopolitice recurente care nu au legătură cu obiectivele cooperării teritoriale.

Amendamentul 305
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un plan de acțiune comun 
menționat la articolul 93 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr./2012 [RDP] se 

În cazul în care un plan de acțiune comun 
menționat la articolul 93 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr./2012 [RDP] se 
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realizează sub responsabilitatea unei GECT 
în calitate de beneficiar, personalul 
secretariatului comun al programului de 
cooperare și membrii adunării GECT pot 
deveni membri ai comitetului director 
menționat la articolul 97 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr./2012 [RDP]. 
Membrii adunării GECT nu constituie 
majoritatea în cadrul comitetului director 
respectiv.

realizează sub responsabilitatea unei GECT 
sau a unei alte entități juridice înființate 
în conformitate cu legislația uneia dintre 
țările participante în calitate de beneficiar, 
personalul secretariatului comun al 
programului de cooperare și membrii 
adunării GECT pot deveni membri ai 
comitetului director menționat la articolul 
97 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr./2012 [RDP]. Membrii adunării GECT 
nu constituie majoritatea în cadrul 
comitetului director respectiv.

Or. pl

Amendamentul 306
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității în temeiul 
articolului 28 din Regulamentul (UE) 
nr./2012 [RDP] poate fi pusă în aplicare în 
programele de cooperare transfrontalieră, 
cu condiția ca grupul dezvoltării locale să 
fie alcătuit din reprezentanți a cel puțin 
două țări, dintre care una este un stat 
membru.

Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității în temeiul 
articolului 28 din Regulamentul (UE) 
nr./2012 [RDP] poate fi pusă în aplicare în 
programele de cooperare transfrontalieră, 
cu condiția ca grupul dezvoltării locale să 
fie alcătuit din reprezentanți locali a cel 
puțin două țări, dintre care una este un stat 
membru

Or. it

Amendamentul 307
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru programele de cooperare, Pentru programele de cooperare, 
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organismul intermediar pentru realizarea 
gestionării și punerii în aplicare a unei 
investiții teritoriale integrate menționate la 
articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr./2012 [RDP] trebuie să fie o 
GECT sau altă entitate juridică înființată în 
conformitate cu legislația uneia dintre țările 
participante, cu condiția ca aceasta să fie 
instituită de autoritățile publice din cel 
puțin două țări participante.

organismul intermediar pentru realizarea 
gestionării și punerii în aplicare a unei 
investiții teritoriale integrate menționate la 
articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr./2012 [RDP] trebuie să fie o 
GECT sau altă entitate juridică înființată în 
conformitate cu legislația uneia dintre țările 
participante.

Or. pl

Amendamentul 308
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru programele de cooperare, 
organismul intermediar pentru realizarea 
gestionării și punerii în aplicare a unei 
investiții teritoriale integrate menționate la 
articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr./2012 [RDP] trebuie să fie o 
GECT sau altă entitate juridică înființată în 
conformitate cu legislația uneia dintre țările 
participante, cu condiția ca aceasta să fie 
instituită de autoritățile publice din cel 
puțin două țări participante.

Pentru programele de cooperare, 
organismul intermediar pentru realizarea 
gestionării și punerii în aplicare a unei 
investiții teritoriale integrate menționate la 
articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr./2012 [RDC] poate să fie o GECT 
sau altă entitate juridică înființată în 
conformitate cu legislația uneia dintre țările 
participante, cu condiția ca aceasta să fie 
instituită de autoritățile publice din cel 
puțin două țări participante.

Or. en

Amendamentul 309
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operațiunile din cadrul programelor de (1) Operațiunile din cadrul programelor de 
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cooperare sunt selectate de către comitetul 
de monitorizare menționat la articolul 41 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP].

cooperare sunt selectate de către comitetul 
de monitorizare menționat la articolul 41 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP] sau de către un comitet director 
care are și atribuții de raportare.

Or. de

Justificare

Ar trebui să se acorde neapărat atenție posibilității instituirii unui comitet director, întrucât 
numai în acest mod se poate garanta că temele și proiectele strategice regionale pot fi 
discutate într-un format funcțional. 

Amendamentul 310
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile selecționate în cadrul 
cooperării transfrontaliere și transnaționale 
implică beneficiari din cel puțin două țări 
participante, dintre care cel puțin unul 
este dintr-un stat membru. O operațiune 
poate fi pusă în aplicare într-o singură țară, 
cu condiția să fie în avantajul zonei vizate 
de program.

Operațiunile selecționate în cadrul 
cooperării transfrontaliere și transnaționale 
implică beneficiari din cel puțin două țări 
participante. O operațiune poate fi pusă în 
aplicare într-o singură țară, cu condiția să 
fie în avantajul zonei vizate de program.

Or. fr

Justificare

După caz, autorităților regionale și locale alese ar trebui să li se ofere posibilitatea de a 
coopera între ele, fără implicarea directă a unui stat membru.

Amendamentul 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Condițiile menționate mai sus nu se 
aplică acțiunilor din cadrul programelor 
transfrontaliere dintre Irlanda de Nord și 
comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii menționate 
la articolul 6 al doilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile selecționate în cadrul 
cooperării transfrontaliere și transnaționale 
implică beneficiari din cel puțin două țări 
participante, dintre care cel puțin unul este 
dintr-un stat membru. O operațiune poate fi 
pusă în aplicare într-o singură țară, cu 
condiția să fie în avantajul zonei vizate de 
program.

Operațiunile selecționate în cadrul 
cooperării transfrontaliere și transnaționale 
și alocarea suplimentară de la articolul 4 
alineatul (2) implică beneficiari din cel 
puțin două țări participante, dintre care cel 
puțin unul este dintr-un stat membru. O 
operațiune poate fi pusă în aplicare într-o 
singură țară, cu condiția să fie în avantajul 
zonei vizate de program.

Or. es

Amendamentul 313
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile selecționate în cadrul 
cooperării transfrontaliere și transnaționale 
implică beneficiari din cel puțin două țări 

Operațiunile selecționate în cadrul 
cooperării transfrontaliere și transnaționale 
și alocarea suplimentară de la articolul 4 
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participante, dintre care cel puțin unul este 
dintr-un stat membru. O operațiune poate fi 
pusă în aplicare într-o singură țară, cu 
condiția să fie în avantajul zonei vizate de 
program.

alineatul (2) implică beneficiari din cel 
puțin două țări participante, dintre care cel 
puțin unul este dintr-un stat membru. O 
operațiune poate fi pusă în aplicare într-o 
singură țară, cu condiția să fie în avantajul 
zonei vizate de program.

Or. es

Justificare

Domeniile tematice și condițiile de aplicare a diferitelor domenii de cooperare trebuie 
armonizate. Faptul că dotarea suplimentară va viza concentrarea tematică a cooperării 
transnaționale nu reflectă integral alinierea privind cerințele referitoare la selectarea 
operațiunilor vizate prin modificarea propunerii.

Amendamentul 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condițiile menționate mai sus nu se 
aplică acțiunilor din cadrul programelor 
transfrontaliere dintre Irlanda de Nord și 
comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii menționate 
la articolul 6 al doilea paragraf.

Or. en

Justificare

Având în vedere importanța programelor transfrontaliere pentru pacea și reconcilierea din 
regiune și contribuția pozitivă pe care UE o poate aduce în acest sens, este important să se 
introducă o referire cu privire la acest aspect atât în corpul regulamentului, cât și în 
considerente. Un program transfrontalier de sprijinire a păcii și a reconcilierii în această 
regiune va trebui să fie suficient de flexibil pentru a sprijini proiectele dintre diferitele 
comunități ale unui stat membru.

Amendamentul 315
James Nicholson, Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condițiile menționate mai sus nu se 
aplică acțiunilor din cadrul programelor 
transfrontaliere dintre Irlanda de Nord și 
comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii menționate 
la articolul 6 al doilea paragraf.

Or. en

Amendamentul 316
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile privind cooperarea 
interregională în conformitate cu articolul 2 
alineatul (3) literele (a) și (b) implică 
beneficiari din cel puțin trei țări, dintre 
care cel puțin două sunt state membre.

Operațiunile privind cooperarea 
interregională în conformitate cu articolul 2 
alineatul (3) literele (a) și (b) implică 
beneficiari din cel puțin trei țări.

Or. fr

Justificare

După caz, autorităților regionale și locale alese ar trebui să li se ofere posibilitatea de a 
coopera între ele, fără implicarea directă a unui stat membru.

Amendamentul 317
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile privind cooperarea 
interregională în conformitate cu articolul 2 
alineatul (3) literele (a) și (b) implică 

Operațiunile privind cooperarea 
interregională și transnațională în 
conformitate cu articolul 2 alineatul (3) 
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beneficiari din cel puțin trei țări, dintre care 
cel puțin două sunt state membre.

literele (a) și (b) implică beneficiari din cel 
puțin trei țări, dintre care cel puțin două 
sunt state membre.

Or. pt

Amendamentul 318
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2), o 
GECT sau altă entitate juridică înființată în 
conformitate cu legislația uneia dintre țările 
participante poate introduce o cerere ca 
beneficiar unic pentru o operațiune, cu 
condiția să fie instituită de autorități 
publice și organisme din cel puțin două 
țări participante, pentru cooperarea 
transfrontalieră și transnațională, și din cel 
puțin trei țări participante, pentru 
cooperarea interregională.

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2), o 
GECT sau altă entitate juridică înființată în 
conformitate cu legislația uneia dintre țările 
participante poate introduce o cerere ca 
beneficiar unic pentru o operațiune, pentru 
cooperarea transfrontalieră, transnațională, 
și interregională.

Or. pl

Amendamentul 319
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Beneficiarii cooperează în ceea ce 
privește elaborarea, punerea în aplicare, 
furnizarea personalului pentru operațiuni
și finanțarea acestora.

(4) Beneficiarii cooperează în cadrul a cel 
puțin trei din următoarele etape pentru 
fiecare opțiune: elaborare, punere în 
aplicare, furnizarea personalului și 
finanțare.

Or. en
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Amendamentul 320
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Beneficiarii cooperează în ceea ce 
privește elaborarea, punerea în aplicare, 
furnizarea personalului pentru operațiuni 
și finanțarea acestora.

(4) Beneficiarii cooperează în cadrul a cel 
puțin două din următoarele etape pentru 
fiecare opțiune: elaborare, punere în 
aplicare, furnizarea personalului și 
finanțare.

Or. en

Amendamentul 321
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Beneficiarii cooperează în ceea ce 
privește elaborarea, punerea în aplicare, 
furnizarea personalului pentru operațiuni și 
finanțarea acestora.

(4) Beneficiarii cooperează în principiu în 
ceea ce privește elaborarea, punerea în 
aplicare, furnizarea personalului pentru 
operațiuni și finanțarea acestora, mai puțin
în cazurile excepționale întemeiate care 
au drept cauză o sarcină administrativă 
excesivă.

Or. de

Justificare

În practică, îndeplinirea tuturor celor patru criterii este deseori foarte dificilă, în ciuda 
tuturor eforturilor depuse. Prin urmare, sunt permise derogări în cazurile motivate în mod 
corespunzător.

Amendamentul 322
Michael Theurer
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Beneficiarii cooperează în ceea ce 
privește elaborarea, punerea în aplicare, 
furnizarea personalului pentru operațiuni și 
finanțarea acestora.

(4) Beneficiarii cooperează, cu excepția 
cazului în care există motive întemeiate 
pentru a nu face acest lucru sau nu este 
posibil, în ceea ce privește elaborarea, 
punerea în aplicare, furnizarea personalului 
pentru operațiuni și finanțarea acestora 
dacă nu există anumite motive împotriva 
acesteia și dacă este posibilă.

Or. de

Amendamentul 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Beneficiarii cooperează în ceea ce 
privește elaborarea, punerea în aplicare, 
furnizarea personalului pentru operațiuni și 
finanțarea acestora.

(4) Beneficiarii cooperează în ceea ce 
privește elaborarea, punerea în aplicare, 
furnizarea personalului pentru operațiuni și 
finanțarea acestora. Pentru programele 
care implică regiuni ultraperiferice și țări 
terțe, cel puțin două dintre aceste condiții 
vor putea fi îndeplinite.

Or. fr

Justificare

În contextul cooperării dintre RUP și țări terțe învecinate, este dificilă îndeplinirea tuturor 
condițiilor pentru selecție menționate. Este necesar ca RUP să aibă în continuare, cu titlu 
derogatoriu, posibilitatea de a îndeplini doar două dintre cele patru condiții.

Amendamentul 324
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Beneficiarii cooperează în ceea ce 
privește elaborarea, punerea în aplicare, 
furnizarea personalului pentru operațiuni și 
finanțarea acestora.

(4) Beneficiarii cooperează în ceea ce 
privește elaborarea, punerea în aplicare, 
furnizarea personalului pentru operațiuni și 
finanțarea acestora. Pentru programele 
care implică regiunile care intră sub 
incidența articolului 349 din TFUE, 
numai două dintre aceste patru condiții 
vor putea fi îndeplinite.

Or. fr

Justificare

Având în vedere contextul specific de cooperare din regiunile care intră sub incidența 
articolului 349 din TFUE și din țările terțe învecinate, este extrem de dificilă îndeplinirea 
acestor patru condiții. Prin urmare, pentru aceste regiuni se propune menținerea situației din 
perioada de programare actuală în care doar două dintre cele patru condiții trebuie să fie 
îndeplinite.

Amendamentul 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 30 aprilie 2016 și până 
la data de 30 aprilie din fiecare an ulterior 
până în 2022 inclusiv, autoritatea de 
management prezintă Comisiei un raport 
anual în conformitate cu articolul 44 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDP]. Raportul prezentat în 
2016 se referă la anii financiari 2014 și 
2015, precum și la perioada dintre data de 
începere a eligibilității cheltuielilor și 31 
decembrie 2013.

(1) Până la data de 30 iunie 2016 și până la 
data de 30 iunie din fiecare an ulterior 
până în 2022 inclusiv, autoritatea de 
management prezintă Comisiei un raport 
anual în conformitate cu articolul 44 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDP]. Raportul prezentat 
în 2016 se referă la anii financiari 2014 
și 2015, precum și la perioada dintre data 
de începere a eligibilității cheltuielilor și 
31 decembrie 2013.

Or. fr
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Justificare

În cadrul unei consolidări a obligațiilor administrative și financiare, termenul de patru luni 
este prea scurt, comparativ cu termenul de șase luni existent în prezent.

Amendamentul 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) după caz, toate informațiile ar trebui 
defalcate în funcție de gen.

Or. en

Amendamentul 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) progresele realizate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a acțiunilor menite să 
consolideze capacitatea autorităților și 
beneficiarilor de a administra și de a utiliza 
FEDER;

(b) după caz, progresele realizate în ceea 
ce privește punerea în aplicare a acțiunilor 
menite să consolideze capacitatea 
autorităților și beneficiarilor de a 
administra și de a utiliza FEDER;

Or. en

Amendamentul 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acțiunile specifice luate pentru a 
promova egalitatea între bărbați și femei și 
pentru a preveni discriminarea, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap, și măsurile puse în aplicare 
pentru a asigura integrarea perspectivei de 
gen în programul operațional și în 
operațiuni;

(d) după caz, acțiunile specifice luate 
pentru a promova egalitatea între bărbați și 
femei și pentru a preveni discriminarea, 
inclusiv accesibilitatea pentru persoanele 
cu handicap, și măsurile puse în aplicare 
pentru a asigura integrarea perspectivei de 
gen în programul operațional și în 
operațiuni;

Or. en

Amendamentul 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acțiunile specifice luate pentru a 
promova egalitatea între bărbați și femei și 
pentru a preveni discriminarea, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap, și măsurile puse în aplicare 
pentru a asigura integrarea perspectivei de 
gen în programul operațional și în 
operațiuni;

(d) după caz, acțiunile specifice luate 
pentru a promova egalitatea între bărbați și 
femei și pentru a preveni discriminarea, 
inclusiv accesibilitatea pentru persoanele 
cu handicap, și măsurile puse în aplicare 
pentru a asigura integrarea perspectivei de 
gen în programul operațional și în 
operațiuni;

Or. fr

Amendamentul 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiunile luate pentru promovarea 
dezvoltării durabile;

(e) după caz, acțiunile luate pentru 
promovarea dezvoltării durabile;
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Or. en

Amendamentul 331
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii comuni prevăzuți în anexa la 
prezentul regulament se utilizează acolo 
unde este cazul și în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr./2012 [RDP]. Nivelurile lor de 
referință se stabilesc la zero și se fixează 
ținte cumulative pentru anul 2022.

Modelele de indicatori comune prevăzute
în anexa la prezentul regulament se 
utilizează acolo unde este cazul și în 
conformitate cu articolul 24 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. /2012 [RDP]. 
Nivelurile lor de referință se stabilesc la 
zero și se fixează ținte cumulative pentru 
anul 2022.

Or. fr

Amendamentul 332
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii comuni prevăzuți în anexa la 
prezentul regulament se utilizează acolo 
unde este cazul și în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr./2012 [RDP]. Nivelurile lor de 
referință se stabilesc la zero și se fixează 
ținte cumulative pentru anul 2022.

Modelele de indicatori comune prevăzute
în anexa la prezentul regulament se 
utilizează acolo unde este cazul și în 
conformitate cu articolul 24 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. /2012 [RDP]. 
Nivelurile lor de referință se stabilesc la 
zero și se fixează ținte cumulative pentru 
anul 2022.

Or. fr

Amendamentul 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii comuni prevăzuți în anexa la 
prezentul regulament se utilizează acolo 
unde este cazul și în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr./2012 [RDP]. Nivelurile lor de 
referință se stabilesc la zero și se fixează 
ținte cumulative pentru anul 2022.

Indicatorii mostră comuni prevăzuți în 
anexa la prezentul regulament se utilizează 
acolo unde este cazul și în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr./2012 [RDP]. Nivelurile lor de 
referință se stabilesc la zero și se fixează 
ținte cumulative pentru anul 2022.

Or. es

Amendamentul 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR.

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare. Pentru programele care se 
confruntă cu dificultăți deosebite în 
legătură cu punerea în aplicare, Comisia 
poate autoriza, pe baza unei cereri 
motivate, ca valoarea alocată asistenței 
tehnice din partea FEDER să se limiteze 
la 8 % din suma totală alocată 
programelor de cooperare. Pentru 
programele pentru care valoarea alocată 
din partea FEDER este mai mică de 
50 000 000 EUR, suma alocată asistenței 
tehnice va fi negociată de statele membre, 
țările terțe în cauză și Comisie.

Or. fr

Justificare

Cooperarea teritorială europeană pune în aplicare forme de cooperare complexe și 
multidimensionale, reunind parteneri din diferite state membre. Trebuie să fie posibilă 
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majorarea ratei asistenței tehnice în cazul unor dificultăți legate de punerea în aplicare. În 
plus, pentru programele de mici dimensiuni ale căror costuri fixe sunt puțin diferite de cele 
ale proiectelor majore, stabilirea unui plafon minim nu soluționează problema, mai ales dacă 
valoarea alocată pentru CTE crește până la 7 %.

Amendamentul 335
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR.

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare.

Or. en

Amendamentul 336
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR.

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 200 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 337
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 16 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR.

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR, cu excepția programelor 
care se confruntă cu dificultăți în 
legătură cu punerea în aplicare sau care 
vizează un spațiu de cooperare foarte larg, 
ceea ce justifică o rată mai ridicată a 
asistenței tehnice. Aceste solicitări de 
derogare trebuie să fie justificate în mod 
corespunzător.

Or. fr

Justificare

Suma alocată pentru asistența tehnică în cadrul programelor de cooperare teritorială nu 
poate fi identică cu suma alocată în cadrul programelor regionale. Este necesar să se
permită o creștere a procentului alocat asistenței tehnice pentru cooperare având în vedere 
diferitele autorități vizate din mai multe state membre sau din state care nu sunt membre ale 
UE.

Amendamentul 338
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR.

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR, cu excepția programelor 
care se confruntă cu dificultăți în 
legătură cu punerea în aplicare sau care 
vizează un spațiu de cooperare foarte larg, 
ceea ce justifică o rată mai ridicată a 
asistenței tehnice. Aceste solicitări de 
derogare trebuie să fie justificate în mod 
corespunzător.



PE490.976v01-00 156/172 AM\903764RO.doc

RO

Or. fr

Amendamentul 339
László Surján

Propunere de regulament
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR.

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR, rezervând posibilitatea 
examinării cazurilor individuale 
prezentate de statele membre.

Or. en

Amendamentul 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR.

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR, cu excepția regiunilor 
ultraperiferice, în cazul cărora 
procentajul de asistență tehnică ar putea 
ajunge până la 10 %.

Or. es

Amendamentul 341
Nuno Teixeira
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Propunere de regulament
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR.

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR. În cazul regiunilor 
ultraperiferice, această limită va putea 
ajunge până la 10 %.

Or. es

Justificare

Din cauza situației geografice și a faptului că includ cooperarea cu țări terțe și teritorii 
învecinate, gestionarea programelor de cooperare teritorială destinate regiunilor 
ultraperiferice este costisitoare. Din acest motiv, procentajul destinat asistenței tehnice ar 
trebui majorat.

Amendamentul 342
Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 16 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR.

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR, cu excepția programelor 
care se confruntă cu dificultăți în 
legătură cu punerea în aplicare sau care 
vizează un spațiu de cooperare foarte larg, 
ceea ce justifică o rată mai ridicată a 
asistenței tehnice. Aceste solicitări de 
derogare trebuie să fie justificate în mod 
corespunzător.

Or. fr
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Amendamentul 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
29 pentru a stabili norme specifice 
suplimentare privind eligibilitatea 
cheltuielilor pentru programele de 
cooperare.

(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 29 pentru a stabili norme specifice 
suplimentare privind eligibilitatea 
cheltuielilor pentru programele de 
cooperare. În acest sens, Comisia 
stabilește dispoziții specifice privind 
aplicarea normelor în materie de ajutoare 
de stat în cadrul programelor de 
cooperare.

Or. fr

Justificare

Interpretările diferite ale legislației privind schemele de ajutor de stat fac dificilă 
participarea operatorilor privați la programele de cooperare. Comisia trebuie să fie în 
măsură să stabilească dispoziții specifice pentru cooperarea teritorială europeană în ceea ce 
privește aplicarea acestor norme.

Amendamentul 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere normelor de 
eligibilitate stabilite la articolele 55 - 61 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP], în Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [FEDER], în prezentul 
regulament sau pe baza acestora, comitetul 
de monitorizare stabilește norme de 
eligibilitate pentru programul de cooperare 
în ansamblu.

(2) (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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Or. en

Amendamentul 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru aspecte care nu sunt 
reglementate prin normele de eligibilitate 
stabilite la articolele 55 - 61 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], 
în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[FEDER], în prezentul regulament sau pe 
baza acestora sau de comitetul de 
monitorizare, se aplică normele naționale 
ale țării în care sunt efectuate cheltuielile.

(3) Pentru aspecte care nu sunt 
reglementate prin normele de eligibilitate 
stabilite la articolele 55-61 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], 
în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[FEDER], în prezentul regulament sau pe 
baza acestora sau de comitetul de 
monitorizare, se aplică normele naționale 
ale statului membru din care provine 
beneficiarul care a efectuat cheltuielile.

Or. fr

Justificare

Referirea la țara în care sunt efectuate cheltuielile generează o complexitate considerabilă în 
ceea ce privește gestionarea operațiunilor și a programelor. Trasabilitatea cheltuielilor în 
funcție de locația în care au fost efectuate și nu în funcție de locația partenerului care le-a 
efectuat este prea complicată.

Amendamentul 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru aspecte care nu sunt 
reglementate prin normele de eligibilitate 
stabilite la articolele 55 - 61 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], 
în Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[FEDER], în prezentul regulament sau pe 
baza acestora sau de comitetul de 

(3) (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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monitorizare, se aplică normele naționale 
ale țării în care sunt efectuate cheltuielile.

Or. en

Amendamentul 347
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile de personal ale unei operațiuni 
pot fi calculate la o rată forfetară de până la 
15 % din costurile directe, altele decât 
costurile de personal ale operațiunii 
respective.

Costurile de personal ale unei operațiuni 
pot fi calculate la o rată forfetară de până la 
10 % din costurile directe, altele decât 
costurile de personal ale operațiunii 
respective.

Or. en

Amendamentul 348
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile de personal ale unei operațiuni 
pot fi calculate la o rată forfetară de până la 
15 % din costurile directe, altele decât 
costurile de personal ale operațiunii 
respective.

Costurile de personal ale unei operațiuni 
pot fi calculate la o rată forfetară de până la 
20 % din costurile directe, altele decât 
costurile de personal ale operațiunii 
respective.

Or. pl

Amendamentul 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operațiunile din cadrul programelor de 
cooperare, sub rezerva derogărilor 
menționate la alineatele (2) și (3), sunt 
situate în partea din zona vizată de 
program care cuprinde teritoriul Uniunii 
(„partea din Uniune a zonei vizate de 
program”).

(1) Operațiunile din cadrul programelor de 
cooperare, sub rezerva derogărilor 
menționate la alineatul (2), sunt situate în 
zona vizată de program.

Or. fr

Amendamentul 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de management va trebui 
să accepte un proiect transfrontalier sau 
transnațional, coordonat de o GECT din 
afara zonei de cooperare, cu condiția ca 
activitatea să se desfășoare în zona vizată 
de program.

Or. es

Amendamentul 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea de management poate 
accepta că totalitatea sau o parte a unei 
operațiuni este pusă în aplicare în afara 
părții din Uniune a zonei vizate de 
program, cu condiția ca toate condițiile de 
mai jos să fie îndeplinite:

(2) Autoritatea de management poate 
accepta că totalitatea sau o parte a unei 
operațiuni este pusă în aplicare în afara 
părții zonei vizate de program, cu condiția 
ca toate condițiile de mai jos să fie 
îndeplinite:



PE490.976v01-00 162/172 AM\903764RO.doc

RO

Or. fr

Amendamentul 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suma totală alocată în cadrul 
programului de cooperare operațiunilor 
situate în afara părții din Uniune a zonei 
vizate de program nu depășește 20 % din 
sprijinul din partea FEDER la nivel de 
program sau 30 % în cazul programelor 
de cooperare pentru care partea din 
Uniune a zonei vizate de program constă 
în regiunile ultraperiferice;

eliminat

Or. fr

Justificare

Amendamentul vizează să simplifice punerea în aplicare a CTE. Monitorizarea și controlul 
cheltuielilor efectuate în afara zonei vizate de program sunt costisitoare, complexe și 
cronofage. Îndeplinind condiția prevăzută la articolul 19 alineatul (2) litera (a), este foarte 
puțin probabil ca partenerii implicați într-un program de cooperare să decidă să mobilizeze 
sume importante în afara zonei vizate de program.

Amendamentul 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru operațiunile care vizează 
activitățile promoționale și consolidarea 
capacităților, cheltuielile pot fi suportate 
în afara părții din Uniune a zonei vizate 
de program în cazul în care condițiile 
menționate la alineatul (2) literele (a) și 

eliminat
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(c) sunt îndeplinite.

Or. fr

Justificare

Amendamentul vizează să simplifice punerea în aplicare a CTE. Monitorizarea și controlul 
cheltuielilor efectuate în afara zonei vizate de program sunt costisitoare, complexe și 
cronofage. Îndeplinind condiția prevăzută la articolul 19 alineatul (2) litera (a), este foarte 
puțin probabil ca partenerii implicați într-un program de cooperare să decidă să mobilizeze 
sume importante în afara zonei vizate de program.

Amendamentul 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) 
și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP], statele membre care participă la un 
program de cooperare desemnează o 
autoritate de management unică și, în 
sensul articolului 113 alineatul (4) din 
regulamentul respectiv, o autoritate de 
audit unică, care sunt situate în același stat 
membru.

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) 
și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP], statele membre care participă la un 
program de cooperare desemnează o 
autoritate de management unică, în sensul 
articolului 113 alineatul (2) din 
regulamentul respectiv, o autoritate de 
certificare și, în sensul articolului 113 
alineatul (4) din regulamentul respectiv, o 
autoritate de audit unică. Autoritatea de 
management și autoritatea de audit sunt 
situate în același stat membru.

Statele membre care participă la un 
program de cooperare pot desemna o 
autoritate de management unică având, 
de asemenea, competențele unei autorități 
de certificare. Desemnările nu aduc 
atingere repartizării între statele membre 
care participă la programul respectiv a 
responsabilităților în ceea ce privește 
aplicarea de corecții financiare, astfel 
cum este prevăzută în programul de 
cooperare.

Or. fr
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Justificare

În cadrul programelor de cooperare teritorială, în cazul în care performanța autorităților de 
certificare este dovedită, atât în ceea ce privește expertiza, cât și valoarea adăugată generată 
în beneficiul programelor gestionate (din punctul de vedere al simplificării procedurilor, al 
armonizării normelor de control, al reducerii neregulilor și al gestionării costurilor), statele 
membre trebuie să poată avea libertatea de a menține separate cele două funcții.

Amendamentul 355
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) 
și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP], statele membre care participă la un 
program de cooperare desemnează o 
autoritate de management unică și, în 
sensul articolului 113 alineatul (4) din 
regulamentul respectiv, o autoritate de 
audit unică, care sunt situate în același stat 
membru.

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) 
și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC], statele membre care participă la un 
program de cooperare desemnează o 
autoritate de management unică și, în 
sensul articolului 113 alineatul (4) din 
regulamentul respectiv, o autoritate de 
audit unică. Autoritatea de management și 
autoritatea de audit sunt situate în același 
stat membru. Statul membru care 
participă la un program de cooperare 
poate desemna autoritatea de 
management unică care urmează să 
exercite funcțiile autorității de certificare. 
Numirile nu aduc atingere repartizării 
pasivelor cu privire la aplicarea 
corecțiilor financiare în rândul statelor 
membre participante conform 
prevederilor din programul de cooperare.

Or. en

Amendamentul 356
Manfred Weber

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care nu este prevăzută nicio 
GECT ca autoritate de management, 
statele membre verifică în timpul 
elaborării programului de cooperare dacă 
obiectivele acestuia ar putea fi realizate 
mai bine prin instituirea unei GECT ca 
autoritate de management.

Or. de

Amendamentul 357
Pervenche Berès
în numele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Propunere de regulament
Articolul 21 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care participă la un 
program de cooperare pot apela la o GECT 
cu scopul de a face această grupare 
responsabilă pentru gestionarea 
programului de cooperare sau a unei părți a 
acestuia, mai ales conferindu-i 
responsabilitățile unei autorități de 
management.

Statele membre care participă la un 
program de cooperare pot apela la o GECT 
cu scopul de a face această grupare 
responsabilă pentru gestionarea 
programului de cooperare sau a unei părți a 
acestuia, mai ales conferindu-i 
responsabilitățile unei autorități de 
management. Trebuie să se asigure 
respectarea principiului parteneriatului în 
conformitate cu articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. [RDC]1.
__________________
1 COM(2011)0615

Or. en

Amendamentul 358
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 21 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care participă la un 
program de cooperare pot apela la o GECT 
cu scopul de a face această grupare 
responsabilă pentru gestionarea 
programului de cooperare sau a unei părți a 
acestuia, mai ales conferindu-i 
responsabilitățile unei autorități de 
management.

Statele membre care participă la un 
program de cooperare pot apela la o GECT 
sau la o altă a entitate juridică înființată 
în conformitate cu legislația uneia dintre 
țările participante cu scopul de a face 
această grupare responsabilă pentru 
gestionarea programului de cooperare sau a 
unei părți a acestuia, mai ales conferindu-i 
responsabilitățile unei autorități de 
management.

Or. pl

Amendamentul 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de management a unui 
program de cooperare îndeplinește funcțiile 
de autoritate de management și de 
autoritate de certificare stabilite la 
articolele 114 și 115 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDP].

(1) Autoritatea de management a unui 
program de cooperare îndeplinește funcțiile 
de autoritate de management stabilite la 
articolul 114 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDP].

Or. fr

Justificare

Aliniere la articolul 20.

Amendamentul 360
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care autoritatea de management 
nu poate efectua verificări în temeiul 
articolului 114 alineatul (4) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] în 
întreaga zonă vizată de program, fiecare 
stat membru sau țară terță desemnează 
organismul sau persoana responsabilă 
pentru efectuarea unor astfel de verificări 
în raport cu beneficiarii pe teritoriul său 
[controlor(i)].

În cazul în care autoritatea de management 
nu poate efectua verificări în temeiul 
articolului 114 alineatul (4) litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] în 
întreaga zonă vizată de program, fiecare 
stat membru sau țară terță, de comun acord 
cu autoritățile regionale și locale alese,
desemnează organismul sau persoana 
responsabilă pentru efectuarea unor astfel 
de verificări în raport cu beneficiarii pe 
teritoriul său [controlor(i)].

Or. fr

Amendamentul 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controlorii respectivi, în cazul în care este 
posibil, sunt aceleași organisme 
responsabile pentru efectuarea acestor 
verificări pentru programele operaționale 
în cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă sau, în cazul țărilor terțe, 
pentru efectuarea verificărilor 
comparabile în cadrul instrumentelor de 
politică externă ale Uniunii.

eliminat

Or. fr

Justificare

Având în vedere normele de eligibilitate specifice CTE, nu este neapărat relevantă 
desemnarea acelorași controlori pentru programele CTE și programele din cadrul 
obiectivului privind creșterea economică și ocuparea forței de muncă.
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Amendamentul 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Funcții îndeplinite de autoritatea de 

certificare
Autoritatea de certificare a unui program 
de cooperare îndeplinește funcțiile 
stabilite la articolul 115 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDP]. În cazul 
desemnării unei autorități de 
management unice, aceasta îndeplinește 
funcțiile stabilite la articolele 114 și 115 
din regulamentul respectiv.

Or. fr

Justificare

Aliniere la articolul 20.

Amendamentul 363
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
Acreditare
Autoritatea de management este 
acreditată de organismul de acreditare al 
statului membru în care este situată 
autoritatea de management.

Or. fr
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Justificare

Se propune eliminarea acreditării pentru obiectivul de cooperare teritorială întrucât dorim, 
de asemenea, eliminarea acesteia din regulamentul general. Într-adevăr, o astfel de 
acreditare ar încetini și ar complica în mod considerabil procedurile.

Amendamentul 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea de management se asigură 
că orice sumă plătită în urma unei nereguli 
se recuperează de la beneficiarul principal 
sau de la beneficiarul unic. Beneficiarii 
rambursează beneficiarului principal orice 
sume plătite în mod nejustificat.

(2) Autoritatea de management se asigură 
că orice sumă plătită în urma unei nereguli 
se recuperează de la beneficiarul final. 
Beneficiarii finali rambursează autorității 
de management orice sume plătite în mod 
nejustificat.

Or. en

Amendamentul 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care beneficiarul principal 
nu reușește să obțină rambursarea de la 
alți beneficiari sau în cazul în care
autoritatea de management nu reușește să 
obțină rambursarea de la beneficiarul 
principal sau de la beneficiarul unic, 
statul membru sau țara terță pe al cărui 
teritoriu este situat beneficiarul în cauză 
sau în care este înregistrată o GECT, după 
caz, rambursează autorității de 
management suma plătită în mod 
nejustificat beneficiarului respectiv. 
Autoritatea de management este 
responsabilă pentru rambursarea sumelor 

(3) În cazul în care autoritatea de 
management nu reușește să obțină 
rambursarea de la beneficiarul final, statul 
membru sau țara terță pe al cărui teritoriu 
este situat beneficiarul final în cauză sau în 
care este înregistrată o GECT, după caz, 
rambursează autorității de management 
suma plătită în mod nejustificat 
beneficiarului respectiv. Autoritatea de 
management este responsabilă pentru 
rambursarea sumelor în cauză bugetului 
general al Uniunii, în conformitate cu 
repartizarea pasivelor între statele membre 
participante, astfel cum se prevede în 
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în cauză bugetului general al Uniunii, în 
conformitate cu repartizarea pasivelor între
statele membre participante, astfel cum se 
prevede în programul de cooperare.

programul de cooperare.

Or. en

Amendamentul 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 28 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele detaliate privind gestionarea 
financiară, precum și programarea, 
monitorizarea, evaluarea și controlul 
participării unor țări terțe la programele de 
cooperare transnațională și interregională, 
astfel cum se menționează la articolul 3 
alineatul (4) al doilea paragraf și la 
alineatul (5) sunt stabilite în programul de 
cooperare relevant și/sau în acordul de 
finanțare relevant între Comisie, fiecare 
dintre țările terțe și statele membru care 
găzduiesc autoritatea de management a 
programului de cooperare relevant, după 
caz.

Normele detaliate privind gestionarea 
financiară, precum și programarea, 
monitorizarea, evaluarea și controlul 
participării unor țări terțe la programele de 
cooperare transfrontalieră, transnațională 
și interregională, astfel cum se 
menționează la articolul 3 alineatul (4) al 
doilea paragraf și la alineatul (5) sunt
stabilite în programul de cooperare relevant 
și / sau în acordul de finanțare relevant 
între Comisie, fiecare dintre țările terțe și 
statele membru care găzduiesc autoritatea 
de management a programului de 
cooperare relevant, după caz.

Or. fr

Justificare

Nu există motive a priori pentru a nu lua în considerare programele transfrontaliere care 
implică regiuni ultraperiferice și țări terțe.

Amendamentul 367
Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se conferă Comisiei, pentru o perioadă 
de timp nedeterminată de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament,
competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 17 alineatul (1).

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 17 alineatul (1) se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de trei 
ani.

Or. en

Amendamentul 368
Riikka Manner

Propunere de regulament
Anexa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Amendamentul 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa I 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regula următoare se adaugă la rubrica 
„Transporturi” din tabelul din anexă:
Rute maritime tone-km Creșterea 
volumului de mărfuri transportate pe cale 
maritimă

Or. fr

Amendamentul 370
Riikka Manner
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Propunere de regulament
Anexă - titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatori comuni pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană 
(menționați la articolul 15)

eliminat

Or. en


