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Amendamentul 14
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Conform articolului 349 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
regiunile ultraperiferice sunt foarte 
îndepărtate și izolate față de celelalte 
regiuni europene, ceea ce conduce la 
prezența unor dificultăți economice și 
sociale grave. Prin urmare, Fondul de 
coeziune ar trebui să acorde o atenție 
deosebită investițiilor substanțiale care 
trebuie efectuate în domeniul 
transporturilor, energiei și mediului 
înconjurător.

Or. pt

Justificare

Întrucât la considerentul (1) se face referire la coeziunea economică, socială și teritorială, 
este logic să se menționeze și necesitățile regiunilor ultraperiferice, având în vedere faptul că, 
în conformitate cu tratatul, acestea trebuie să beneficieze de o atenție specială, ca urmare a 
constrângerilor naturale cu care se confruntă și a investițiilor substanțiale ce trebuie 
efectuate în domeniile eligibile în cadrul Fondului de coeziune.

Amendamentul 15
Louis Grech

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Având în vedere angajamentul 
formulat în tratat, de consolidare a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
a Uniunii, punerea în aplicare a politicii 
de coeziune ar trebui să ia în considerare 
provocările și realitățile economice unice 
cu care se confruntă fiecare stat membru, 
în special micile state insulare situate la 
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periferia Uniunii, pentru a asigura 
condiții de egalitate și pentru ca toți 
cetățenii europeni să poată beneficia pe 
deplin de avantajele economice tangibile 
rezultate în urma liberei circulații a 
bunurilor, serviciilor, capitalurilor și 
persoanelor.

Or. en

Amendamentul 16
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea poate contribui, prin 
intermediul Fondului de coeziune, la 
acțiunile care au ca scop atingerea 
obiectivelor Uniunii în domeniul mediului 
prevăzute la articolele 11 și 191 din tratat.

(3) Uniunea poate contribui, prin 
intermediul Fondului de coeziune, la 
acțiunile care au ca scop atingerea 
obiectivelor Uniunii în domeniul mediului 
prevăzute la articolele 11 și 191 din tratat.
În acest context, Fondul poate interveni și 
în domenii legate de dezvoltarea durabilă 
care prezintă în mod clar beneficii 
ecologice, precum eficiența energetică și 
energiile regenerabile, dar și în sectorul 
transporturilor în afara rețelelor 
transeuropene, în ceea ce privește 
transportul feroviar, fluvial și maritim, 
sistemele de transport intermodal și 
interoperabilitatea acestora, gestionarea 
traficului rutier, maritim, fluvial și 
aerian, mobilitatea urbană durabilă și 
transportul în comun.

Or. en

Amendamentul 17
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cuantumul finanțării din Fondul de 
coeziune pe care are dreptul să îl 
primească fiecare stat membru și care 
urmează să fie transferat ulterior 
mecanismului Conectarea Europei ar 
trebui alocat exclusiv proiectelor 
desfășurate în aceleași state membre, într-
o proporție similară cu contribuția lor la 
această alocare financiară superioară.

Or. pt

Justificare

Deși s-a stabilit că o anumită sumă va fi transferată către mecanismul „Conectarea 
Europei”, este logic ca partea pe care statele membre cele mai defavorizate au dreptul să o 
primească din Fondul de coeziune să fie investită în aceleași state membre, în aceeași 
proporție. Astfel, în conformitate cu articolul 174 din tratat, valoarea contribuției la 
mecanism trebuie investită în statele membre respective și nu trebuie direcționată către alte 
state europene mai bogate.

Amendamentul 18
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ar trebui luat în considerare faptul 
că, deși nu beneficiază de mecanismul 
„Conectarea Europei”, regiunile 
ultraperiferice se confruntă în continuare 
cu necesitatea urgentă de a-și optimiza 
legăturile, în special în domeniul 
transportului maritim de pasageri de și 
mărfuri și în ceea ce privește legăturile 
aeriene cu continentul european, precum 
și de a-și optimiza opțiunile de energie, ca 
sisteme energetice izolate.

Or. pt
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Amendamentul 19
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Contribuția din Fondul de coeziune 
în temeiul facilității „Conectarea 
Europei" se aplică în conformitate cu 
articolul [13] din Regulamentul (UE) 
[...]/2012 privind instituirea facilității 
„Conectarea Europei” 35 respectând 
alocările naționale în temeiul Fondului de 
coeziune si asigurând o competiție corectă 
între proiecte.

Or. ro

Amendamentul 20
Erminia Mazzoni

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fondul de coeziune ar trebui să 
sprijine proiectele de infrastructură de 
transport prevăzute de Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din […] de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei, cu o sumă totală de XX EUR 
care să poată fi folosită de statele membre
eligibile pentru finanțare doar din Fondul 
de coeziune, cu ratele de cofinanțare ale 
acestuia din urmă. Procesul de selecție a 
proiectelor ar trebui desfășurat în 
conformitate cu obiectivele și criteriile 
stabilite la articolul [11] din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei]; Pe parcursul diferitelor faze ale 
procedurii de selecție a proiectelor, 
Comisia ar trebui să asigure pe cât posibil 
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aplicarea corespunzătoare a principiului 
respectării alocărilor naționale, în 
conformitate cu 
articolul [11] alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei]; 

Or. en

Amendamentul 21
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Trecerea la o mobilitate sustenabilă 
este crucială pentru realizarea 
obiectivelor UE 2020, având în vedere că, 
din totalul emisiilor de CO2 ale Uniunii, 
care au crescut cu 34 % față de nivelul 
din 1990, 24 % sunt produse de sectorul 
transporturilor. 90 % dintre distanțele 
parcurse cu mașina în orașele europene 
sunt mai scurte de 6 km, prin urmare 
există posibilitatea de a realiza un 
transfer modal spre mersul pe jos, mersul 
cu bicicleta și utilizarea transportului 
public. Întrucât cea mai mare parte a 
investițiilor în sectorul transporturilor din 
Fondul de coeziune a fost dedicată în 
trecut transportului rutier, este esențial să 
se stabilească noi priorități în materie de 
finanțare. Transportul rutier 
generează 72 % din toate emisiile de gaze 
cu efect de seră provenite din sectorul 
transporturilor al Uniunii.

Or. en

Justificare

A se vedea Raportul nr. 9/2009 al Agenției Europene de Mediu (2009): „Tendințe și estimări 
privind emisiile de gaze cu efect de seră în Europa pentru 2009. Monitorizarea progreselor în 
ceea ce privește realizarea obiectivelor stabilite la Kyoto; Raportul nr. 7/2011 al Agenției 
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Europene de Mediu (2011) – TERM 2011: monitorizarea progreselor în raport cu indicatorii 
în materie de transporturi. Realizarea obiectivelor de mediu în Europa.

Amendamentul 22
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a răspunde nevoilor specifice 
din cadrul Fondului de coeziune, în 
conformitate cu strategia Europa 2020 care 
prevede că politica de coeziune ar trebui să 
sprijine necesitatea de a asigura o creștere 
inteligentă, sustenabilă și favorabilă
incluziunii, este necesar să se stabilească 
prioritățile de investiții care se încadrează 
în domeniul de aplicare al obiectivelor 
tematice prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC].

(6) Pentru a răspunde nevoilor specifice 
din cadrul Fondului de coeziune, în
conformitate cu strategia Europa 2020 care 
prevede că politica de coeziune ar trebui să 
sprijine necesitatea de a asigura o creștere 
și o dezvoltare inteligente, sustenabile și 
favorabile incluziunii, reducând la minim 
costurile externe ale activităților sprijinite 
pentru societate, este necesar să se 
stabilească prioritățile de investiții care se 
încadrează în domeniul de aplicare al 
obiectivelor tematice prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC].

Or. en

Amendamentul 23
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Un set comun de indicatori pentru a 
evalua progresul înregistrat în punerea în 
aplicare a programului ar trebui să fie 
stabilit înainte ca statele membre să își 
elaboreze programele lor operaționale. 
Acești indicatori ar trebui să fie completați 
cu indicatori specifici programului.

(7) Pentru a evalua progresul înregistrat în 
punerea în aplicare a programului ar trebui 
să i se confere Comisiei competențe de 
executare cu privire la un set comun de 
indicatori. Aceste competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
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executare de către Comisie1. Indicatorii 
comuni ar trebui să fie completați cu 
indicatori specifici programului.

_________________
1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

Or. en

Justificare

Indicatorii comuni ar trebui adoptați de către Comisie prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, întrucât au un caracter tehnic și trebuie să fie omogeni la nivelul diferitelor 
dispoziții relevante specifice Fondului.

Amendamentul 24
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Un set comun de indicatori pentru a 
evalua progresul înregistrat în punerea în 
aplicare a programului ar trebui să fie 
stabilit înainte ca statele membre să își 
elaboreze programele lor operaționale. 
Acești indicatori ar trebui să fie completați 
cu indicatori specifici programului.

(7) Un set comun de indicatori orientați în 
direcția unor rezultate calitative pentru a 
evalua progresul înregistrat în punerea în 
aplicare a programului ar trebui să fie 
stabilit înainte ca statele membre să își 
elaboreze programele lor operaționale. 
Acești indicatori ar trebui să fie completați 
cu indicatori specifici programului și cu 
indicatori de mediu, în vederea punerii în 
aplicare a principiului dezvoltării durabile 
și a evaluării rezultatelor și eficienței 
programelor.

Or. en

Amendamentul 25
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Dispozițiile de condiționalitate care 
derivă din Pactul de stabilitate și creștere 
ar trebui să se aplice Fondului de 
coeziune în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor de guvernare economică. Acest 
proces ar trebui să fie unul treptat, 
pornind de la amendamentele la 
contractul de parteneriat și ajungând la 
programele de sprijinire a recomandărilor 
Consiliului în sensul abordării 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților economice și sociale.

Or. en

Amendamentul 26
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investițiile în domeniul mediului, 
inclusiv în domenii legate de dezvoltarea și 
energia durabilă care prezintă beneficii de 
mediu;

(a) investițiile în domeniul mediului, 
inclusiv în domenii legate de dezvoltarea 
durabilă, eficiența energetică și energiile 
regenerabile care prezintă beneficii de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 27
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investițiile în domeniul mediului, 
inclusiv în domenii legate de dezvoltarea și 
energia durabilă care prezintă beneficii de 
mediu;

(a) investițiile în domeniul mediului și al 
energiei, inclusiv în domenii legate de 
dezvoltarea și energia durabilă care 
prezintă beneficii de mediu, în promovarea 
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eficienței energetice și utilizarea 
energiilor regenerabile;

Or. pt

Justificare

Întrucât investițiile în domeniul energetic sunt eligibile pentru Fondul de coeziune conform 
articolului 3 litera (a), energia ar trebui să fie, de asemenea, inclusă în domeniul principal de 
sprijin al Fondului de coeziune. Astfel, prin acest amendament se urmărește creșterea 
importanței investițiilor în domeniul energetic, ca modalitate de a contribui la obiectivele 
UE 2020.

Amendamentul 28
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rețele transeuropene în sectorul 
infrastructurilor de transport, în 
conformitate cu orientările adoptate prin 
Decizia nr. 661/2010/UE;

(b) infrastructuri de transport din fiecare 
stat membru și rețele transeuropene în 
sectorul infrastructurilor de transport, în 
conformitate cu orientările adoptate prin 
Decizia nr. 661/2010/UE;

Or. pt

Justificare

Nu trebuie să fie eligibile doar rețelele transeuropene de transport, ci și alte investiții în 
domeniul transporturilor pe care statele membre intenționează să le realizeze. Astfel, 
regiunile pot beneficia, de asemenea, de acest sprijin și pot realiza investiții utile în vederea 
îmbunătățirii legăturilor de transport pentru pasageri și mărfuri.

Amendamentul 29
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rețele transeuropene în sectorul 
infrastructurilor de transport, în 

(b) rețele transeuropene în sectorul 
infrastructurilor de transport durabil, în 
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conformitate cu orientările adoptate prin 
Decizia nr. 661/2010/UE;

conformitate cu orientările adoptate prin 
Decizia nr. 661/2010/UE;

Or. en

Amendamentul 30
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) crearea unui program POSEI 
Transporturi și a unui program POSEI 
Energie pentru regiunile ultraperiferice;

Or. pt

Amendamentul 31
Erminia Mazzoni

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) proiectele de infrastructură de 
transport prevăzute de Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei], 
pentru o sumă totală de XX EUR în 
conformitate cu criteriile specificate de 
acesta. Pe parcursul diferitelor faze ale 
procedurii de selecție a proiectelor, 
Comisia ar trebui să asigure pe cât posibil 
abordarea cu prioritate a proiectelor care 
respectă alocările naționale în cadrul 
Fondului de coeziune.

Or. en
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Amendamentul 32
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asistență tehnică. (c) activitățile de informare, asistența
tehnică și formarea inițială și continuă a 
beneficiarilor, directorilor de proiecte și 
partenerilor;

Or. en

Amendamentul 33
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea centralelor nucleare; (a) dezafectarea și construcția centralelor 
nucleare

Or. de

Justificare

Cantitățile mari de apă necesare pentru răcire, riscul de securitate ridicat, precum și 
problema nesoluționată a depozitării deșeurilor radioactive sunt câteva contraargumente 
împotriva construcției de noi centrale nucleare.

Amendamentul 34
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră de la instalațiile care intră sub 
incidența Directivei 2003/87/CE;

(b) reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră de la activitățile care intră sub 
incidența anexei I la 
Directiva 2003/87/CE;
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Or. en

Justificare

Activitățile care intră sub incidența anexei I la Directiva privind sistemul de comercializare a 
emisiilor nu ar trebui să beneficieze de finanțare în cadrul Fondului de coeziune, întrucât 
aceasta ar afecta piața sistemului de comercializare a certificatelor de emisii și ar anula 
economiile de CO2 realizate. Excepția pentru proiectele pilot, propusă de raportor, este 
necorespunzătoare, întrucât nu sunt definite în mod clar proiectele pilot, iar instalațiile 
pentru utilizare industrială ar putea fi considerate proiecte pilot.

Amendamentul 35
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră de la instalațiile care intră sub 
incidența Directivei 2003/87/CE;

(b) reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră de la instalațiile care intră sub 
incidența Directivei 2003/87/CE, cu 
excepția instalațiilor de încălzire și răcire 
centrală, precum și a instalațiilor de 
producție combinată de energie termică și 
electrică;

Or. de

Justificare

Modernizarea rețelelor de încălzire și de răcire centrală, precum și a instalațiilor de 
producție combinată de energie termică și electrică prezintă potențial de economisire a 
energiei și, prin urmare, ar trebui promovată.

Amendamentul 36
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră de la instalațiile care intră sub 
incidența Directivei 2003/87/CE;

(b) investițiile care vizează reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră de la 
instalațiile care intră sub incidența anexei I 
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la Directiva 2003/87/CE, cu excepția 
centralelor de termoficare și climatizare și 
a centralelor cu producere combinată de 
energie electrică și termică;

Or. en

Amendamentul 37
Nikos Chrysogelos

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) proiecte de anvergură în domeniul 
construcțiilor rutiere fără conexiuni 
transfrontaliere, întrucât aeroporturile 
aflate la 200 de km unul de celălalt nu 
cooperează în ceea ce privește utilizarea 
capacităților de infrastructură;

Or. en

Amendamentul 38
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) locuințe. eliminat

Or. en

Justificare

Renovarea locuințelor constituie o șansă foarte ridicată de a economisi energie și este 
deosebit de rentabilă pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Investițiile în acest 
sector vor crea locuri de muncă locale, ecologice. Programele de renovare de mare 
anvergură sunt mai rentabile decât măsurile izolate.

Amendamentul 39
Tamás Deutsch
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) locuințe. (c) locuințe, cu excepția celor care 
promovează eficiența energetică și 
utilizarea energiilor regenerabile.

Or. en

Amendamentul 40
Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) locuințe. (c) locuințe, cu excepția măsurilor care 
vizează eficiența energetică și utilizarea 
energiilor regenerabile.

Or. en

Justificare

Întrucât locuințele sunt responsabile pentru o mare parte din consumul de energie și 
constituie un domeniu în care se pot înregistra beneficii semnificative din punctul de vedere 
al obiectivelor 20/20/20 ale Strategiei Europa 2020, considerăm că excluderea eligibilității 
unor astfel de acțiuni ar conduce la o mobilizare inferioară a resurselor potențiale. Aceasta 
ar constitui o șansă pierdută.

Amendamentul 41
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) locuințe. (c) investițiile în locuințe noi.

Or. en
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Amendamentul 42
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], 
Fondul de coeziune asigură contribuții 
pentru următoarele priorități de investiții în 
cadrul obiectivelor tematice stabilite în 
articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 
[…]/2012 [RDC]:

În conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], 
Fondul de coeziune asigură contribuții 
pentru următoarele priorități de investiții în 
cadrul obiectivelor tematice stabilite în 
articolul 9 alineatele (4), (5), (6), (7) și 
(11) din Regulamentul (CE) nr. […]/2012 
[RDC], menționate în cele ce urmează la 
literele (a), (b), (c), (d), respectiv (e):

Or. en

Amendamentul 43
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tranziția către o economie cu emisii 
reduse de dioxid de carbon în toate 
sectoarele prin:

(a) tranziția către o economie favorabilă 
economiilor de energie, compatibilă cu 
obiectivele climatice în toate sectoarele, 
inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea 
urbană, prin:

Or. en

Amendamentul 44
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tranziția către o economie cu emisii 
reduse de dioxid de carbon în toate 
sectoarele prin:

(a) tranziția către o economie cu emisii 
reduse în toate sectoarele prin:
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Or. en

Amendamentul 45
Erminia Mazzoni

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tranziția către o economie cu emisii 
reduse de dioxid de carbon în toate 
sectoarele prin:

(a) tranziția către o economie cu emisii 
reduse de dioxid de carbon în toate 
sectoarele și promovarea transportului 
durabil prin:

Or. en

Amendamentul 46
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea producerii și distribuției de 
energie din surse regenerabile;

(i) (Nu privește versiunea în limba 
română).

Or. pl

Amendamentul 47
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) promovarea eficienței energetice și a 
utilizării energiilor regenerabile în 
întreprinderi, indiferent de dimensiunea 
acestora;

Or. en
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Amendamentul 48
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Justificare

Toate întreprinderile ar trebui să fie eligibile pentru investițiile care urmează a fi realizate în 
domeniul energiilor regenerabile. Având în vedere consumul lor ridicat de energie, marile 
întreprinderi vor putea adopta sisteme mai eficiente, contribuind astfel în mod decisiv la 
atingerea de către UE a obiectivelor stabilite în Strategia UE 2020. Totodată, investițiile 
realizate de marile întreprinderi generează un efect de levier, întrucât IMM-urile vor fi 
utilizate ca subcontractanți.

Amendamentul 49
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În prezent, IMM-urile și microîntreprinderile beneficiază de fondurile structurale doar într-o 
măsură foarte mică. Spre deosebire de marile întreprinderi, aceste întreprinderi nu dispun 
adesea de capacitatea și resursele necesare pentru a investi în eficiența energetică și în 
energiile regenerabile. Într-o perioadă de austeritate, nu este oportun ca marile întreprinderi 
să acceseze fonduri UE pentru măsuri de eficiență din care se obține profit.
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Amendamentul 50
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 51
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijinirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice;

(iii) sprijinirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, în clădirile istorice
și în sectorul locuințelor;

Or. en

Amendamentul 52
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijinirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice;

(iii) sprijinirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
regiunile ultraperiferice și în 
infrastructurile publice;

Or. pt
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Justificare

Regiunile ultraperiferice sunt foarte dependente de combustibilii fosili de import, ceea ce 
conduce la costuri suplimentare ridicate. Ar trebui create proiecte de cercetare în domeniul 
energiilor regenerabile și al diversificării bazei energetice regionale, precum crearea unui 
program specific în domeniul energiei care să vizeze reducerea costurilor asociate distanței, 
infrastructurilor și serviciilor prestate, cu scopul de a încuraja politicile ambițioase adoptate 
de regiunile ultraperiferice în ceea ce privește dezvoltarea energiilor regenerabile.

Amendamentul 53
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijinirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice;

(iii) sprijinirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice și în sectorul 
locuințelor;

Or. en

Justificare

Renovarea locuințelor constituie o șansă foarte ridicată de a economisi energie și este 
deosebit de rentabilă pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Investițiile în acest 
sector vor crea locuri de muncă locale, ecologice. Programele de renovare de mare 
anvergură sunt mai rentabile decât măsurile izolate.

Amendamentul 54
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijinirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice;

(iii) sprijinirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice și în sectorul 
locuințelor;

Or. en
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Amendamentul 55
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) dezvoltarea sistemelor de distribuție 
inteligente la nivel de joasă tensiune;

(iv) dezvoltarea sistemelor de distribuție 
inteligente la nivel de joasă tensiune, 
inclusiv a rețelelor și clădirilor 
inteligente;

Or. en

Amendamentul 56
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(v) promovarea de strategii favorabile 
economiilor de energie, compatibile cu 
obiectivele climatice pentru zonele urbane;

Or. en

Amendamentul 57
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 58
Nuno Teixeira
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Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) promovarea „orașelor verzi”, inclusiv 
a investițiilor realizate de zonele urbane 
în domeniul energiilor regenerabile și în 
transformarea infrastructurilor energetice 
în sisteme mai eficiente și mai durabile;

Or. pt

Justificare

Zonele urbane realizează investiții ridicate în domeniul eficienței energetice și ar trebui 
sprijinită transformarea sistemelor energetice (de exemplu, iluminatul, semnalizarea etc.) în 
sisteme noi, mai eficiente și mai ecologice. Ar trebui promovate orașele verzi ca modalitate 
de a contribui la îmbunătățirea nivelului de trai al populației.

Amendamentul 59
Monika Smolková, Vladimír Maňka

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) dezvoltarea de sisteme de transport cu 
emisii reduse de carbon care să respecte 
mediul, inclusiv promovarea mobilității 
urbane sustenabile;

Or. en

Amendamentul 60
Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) dezvoltarea de sisteme de transport cu 
emisii reduse de carbon care să respecte 
mediul, inclusiv promovarea mobilității 
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urbane sustenabile;

Or. en

Justificare

Consider că prioritatea investițională a dezvoltării „de sisteme de transport cu emisii reduse 
de carbon care să respecte mediul, inclusiv promovarea mobilității urbane sustenabile”, 
încadrată în prezent la obiectivul tematic (d) (ii) ar corespunde mai bine obiectivului 
tematic (a), întrucât susține tranziția către economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
toate sectoarele.

Amendamentul 61
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea adaptării la schimbările 
climatice, prevenirea și managementul 
riscurilor prin:

(b) promovarea adaptării ecosistemice la 
schimbările climatice, prevenirea și 
managementul riscurilor prin:

Or. en

Justificare

Adaptarea ecosistemică, prevenirea și managementul riscurilor pot genera numeroase 
beneficii suplimentare (ocuparea forței de muncă, biodiversitate) și sunt deseori rentabile. 
Pentru o utilizare optimă a bugetelor publice insuficiente, politica de coeziune ar trebui să 
susțină măsurile ce contribuie la atingerea unor obiective multiple ale UE.

Amendamentul 62
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 63
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 64
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) promovarea investițiilor pentru a face 
față unor riscuri specifice, asigurarea 
rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea 
sistemelor de management al dezastrelor, 
acordând prioritate consolidării rolului 
ecosistemelor în acest sens;

Or. en

Amendamentul 65
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) promovarea investițiilor pentru a face 
față unor riscuri specifice, asigurarea 
rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea 
sistemelor de management al dezastrelor, 
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sistemelor de management al dezastrelor; inclusiv a sistemelor transfrontaliere de 
management, în special în ceea ce privește 
țările terțe;

Or. en

Justificare

În cazul unei poluări accidentale majore, este foarte important să existe o colaborare mai 
bună între autoritățile locale și regionale, inclusiv cu cele din țările terțe, în vederea 
adoptării de măsuri comune.

Amendamentul 66
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) promovarea investițiilor pentru a face 
față unor riscuri regionale specifice, 
asigurarea la nivel regional a rezistenței în 
fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de 
management al dezastrelor, cu respectarea 
competențelor naționale.

Or. de

Amendamentul 67
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) protecția mediului și promovarea 
eficienței resurselor prin:

(c) protecția mediului, a biodiversității și a 
ecosistemelor și promovarea eficienței 
resurselor și a resurselor culturale prin:

Or. en
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Amendamentul 68
Erminia Mazzoni

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) protecția mediului și promovarea 
eficienței resurselor prin:

(c) conservarea și protecția mediului și 
promovarea eficienței resurselor prin:

Or. en

Amendamentul 69
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) satisfacerea necesităților importante de 
investiții în sectorul deșeurilor, pentru a 
îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al 
Uniunii;

(i) satisfacerea necesităților importante de 
investiții în sectorul deșeurilor, pentru a 
îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al 
Uniunii, acordând prioritate activităților 
situate la un nivel superior în ierarhia 
deșeurilor, precum prevenirea deșeurilor 
și extinderea capacităților de reutilizare și 
reciclare;

Or. en

Justificare

În conformitate cu Foaia de parcurs privind eficiența utilizării resurselor și Directiva-cadru 
privind deșeurile, finanțarea ar trebui să acorde prioritate activităților situate la un nivel 
superior în ierarhia deșeurilor, pentru a evita proliferarea în continuare a incineratoarelor 
de deșeuri și a eliminării deșeurilor prin depozitare, care generează costuri sociale, 
economice și ecologice semnificative.

Amendamentul 70
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) satisfacerea necesităților importante de 
investiții în sectorul deșeurilor, pentru a 
îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al 
Uniunii;

(ii) satisfacerea necesităților importante de 
investiții în sectorul deșeurilor, pentru a 
îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al 
Uniunii și a promova accesul universal 
convenabil la o apă sănătoasă, precum și 
reducerea scurgerilor din rețeaua de 
distribuție a apei, reutilizarea „apelor gri” 
și colectarea apei de ploaie;

Or. en

Amendamentul 71
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) protejarea și refacerea biodiversității, 
inclusiv prin infrastructuri ecologice și prin 
proiectul „Natura 2000”;

Or. en

Amendamentul 72
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 73
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Propunere de regulament
Articolul 3 –litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 74
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) dezvoltarea și susținerea furnizării 
de servicii de mediu care promovează 
îmbunătățirea performanțelor de mediu și 
a eficienței utilizării resurselor în IMM-
uri și în sectorul public;

Or. en

Amendamentul 75
Erminia Mazzoni

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea transportului sustenabil și
eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore, prin:

(d) eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore, prin:

Or. en

Amendamentul 76
Nikos Chrysogelos
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Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea transportului sustenabil și 
eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore, prin:

(d) promovarea transportului intermodal
sustenabil și a mobilității, cu accent pe 
îmbunătățirea infrastructurii existente, 
eliminarea blocajelor feroviare din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore și 
completarea legăturilor transfrontaliere 
care lipsesc, prin:

Or. en

Justificare

Trecerea la o mobilitate sustenabilă este crucială pentru realizarea obiectivelor UE 2020, 
având în vedere că, din totalul emisiilor de CO2 ale Uniunii, care au crescut cu 34 % față de 
nivelul din 1990, 24 % sunt produse de sectorul transporturilor.

Amendamentul 77
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sprijinirea unui spațiu unic european de 
transport multimodal prin investiții în 
rețeaua transeuropeană de transport;

(i) sprijinirea integrării noilor state 
membre într-un spațiu unic european de 
transport multimodal prin investiții în 
rețeaua transeuropeană de transport, cu 
accent pe eficiența infrastructurii 
existente pe termen scurt și evitând să se 
bazeze pe realizarea pe termen lung a 
unor proiecte de foarte mare anvergură;

Or. en

Amendamentul 78
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

i) sprijinirea unui spațiu unic european de 
transport multimodal prin investiții în 
rețeaua transeuropeană de transport;

i) sprijinirea unui spațiu unic european de 
transport multimodal prin investiții în 
rețeaua transeuropeană de transport, de 
asemenea, prin integrarea MCE, a 
FEDER și a cooperării teritoriale; 

Or. de

Amendamentul 79
Erminia Mazzoni

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sprijinirea unui spațiu unic european de 
transport multimodal prin investiții în 
rețeaua transeuropeană de transport;

(i) sprijinirea unui spațiu unic european de 
transport multimodal prin investiții în 
rețeaua transeuropeană de transport, atât la 
nivel de bază, cât și la un nivel extins;

Or. en

Amendamentul 80
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) sprijinirea unui spațiu unic european 
de transport multimodal prin realizarea de 
investiții în infrastructura de alimentare 
utilizând bună modalitate de integrare a 
MCE, a FEDER și a cooperării 
teritoriale;

Or. de
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Amendamentul 81
Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dezvoltarea de sisteme de transport cu 
emisii reduse de carbon care să respecte 
mediul, inclusiv promovarea mobilității 
urbane sustenabile;

eliminat

Or. en

Justificare

Consider că prioritatea investițională a dezvoltării „de sisteme de transport cu emisii reduse 
de carbon care să respecte mediul, inclusiv promovarea mobilității urbane sustenabile”, 
încadrată în prezent la obiectivul tematic (d) (ii) ar corespunde mai bine obiectivului 
tematic (a), întrucât susține tranziția către economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
toate sectoarele.

Amendamentul 82
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dezvoltarea de sisteme de transport cu 
emisii reduse de carbon care să respecte 
mediul, inclusiv promovarea mobilității 
urbane sustenabile;

(ii) dezvoltarea de sisteme de transport 
bazate pe energii regenerabile și care să 
respecte mediul, inclusiv promovarea 
mobilității urbane sustenabile, cu accent pe 
promovarea lanțurilor intermodale care 
combină mersul pe jos, mersul cu 
bicicleta, utilizarea alternativă a 
automobilului de către mai multe 
persoane (car sharing) sau utilizarea 
simultană a unei mașini personale de 
către mai multe persoane (car pooling) și 
transportul public; aceste măsuri depind 
de adoptarea unui plan privind 
mobilitatea urbană sustenabilă (SUMP) și 
de crearea unei linii bugetare separate 
pentru proiectele ce vizează mersul pe jos 
și mersul cu bicicleta în cadrul bugetelor 
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publice aferente;

Or. en

Amendamentul 83
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dezvoltarea de sisteme de transport cu 
emisii reduse de carbon care să respecte 
mediul, inclusiv promovarea mobilității 
urbane sustenabile;

(ii) dezvoltarea de sisteme de transport 
durabile pentru toate modalitățile de 
transport, cu emisii cât mai reduse de 
carbon, inclusiv promovarea mobilității 
urbane sustenabile;

Or. de

Amendamentul 84
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dezvoltarea de sisteme de transport cu 
emisii reduse de carbon care să respecte 
mediul, inclusiv promovarea mobilității 
urbane sustenabile;

(ii) dezvoltarea de sisteme de transport cu 
emisii reduse de carbon care să respecte 
mediul, în special electromobilitatea, 
inclusiv promovarea mobilității urbane 
sustenabile;

Or. de

Amendamentul 85
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dezvoltarea de sisteme de transport cu 
emisii reduse de carbon care să respecte 
mediul, inclusiv promovarea mobilității 
urbane sustenabile;

(ii) dezvoltarea de sisteme de transport cu 
emisii reduse care să respecte mediul, 
inclusiv promovarea mobilității urbane 
sustenabile;

Or. en

Amendamentul 86
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dezvoltarea de sisteme feroviare 
complete, de înaltă calitate și 
interoperabile;

(iii) dezvoltarea și reconstruirea de 
sisteme de transport public complete, de 
înaltă calitate și interoperabile;

Or. en

Amendamentul 87
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dezvoltarea de sisteme feroviare 
complete, de înaltă calitate și 
interoperabile;

(iii) dezvoltarea de sisteme feroviare 
complete, de înaltă calitate și interoperabile 
și de infrastructuri portuare comerciale și 
de pasageri mai competitive și mai 
durabile;

Or. pt

Justificare

Întrucât Fondul de coeziune vizează sprijinirea infrastructurilor de transport și se face 
referire la sistemele feroviare, se consideră că este importantă și promovarea unor sisteme 
mai eficiente și mai durabile pentru infrastructurile portuare, sporind astfel competitivitatea 
acestora la nivel global. Sprijinirea porturilor este fundamentală pentru promovarea unui 
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sistem multimodal mai eficient și pe deplin interconectat.

Amendamentul 88
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dezvoltarea de sisteme feroviare
complete, de înaltă calitate și 
interoperabile;

(iii) dezvoltarea de sisteme feroviare
complete, de înaltă calitate și 
interoperabile, în special prin valorificarea 
Sistemului european de management al 
traficului feroviar (European Rail Traffic 
Management System – ERTMS) și prin 
reducerea zgomotului feroviar la sursă;

Or. en

Amendamentul 89
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dezvoltarea de sisteme feroviare
complete, de înaltă calitate și 
interoperabile;

(iii) dezvoltarea și reabilitarea de sisteme 
feroviare complete, de înaltă calitate și 
interoperabile;

Or. en

Amendamentul 90
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dezvoltarea de sisteme feroviare
complete, de înaltă calitate și 

(iii) dezvoltarea și reabilitarea de sisteme 
feroviare complete, de înaltă calitate și 
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interoperabile; interoperabile;

Or. en

Amendamentul 91
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) promovarea transportului maritim și 
fluvial durabil.

Or. en

Justificare

Transportul maritim durabil și transportul durabil pe căi navigabile interioare prezintă un 
potențial semnificativ de economii de energie și ar trebui incluse în domeniul de aplicare al 
Fondului de coeziune.

Amendamentul 92
Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) consolidarea capacității instituționale și 
eficientizarea administrației publice prin 
întărirea capacității instituționale și a 
eficienței administrației și serviciilor 
publice.

Or. en

Justificare

Articolul 3 litera (e) ar trebui aliniat la obiectivul tematic nr. 11 de la articolul 9 din RDC.
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Amendamentul 93
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera e – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) consolidarea capacității instituționale și 
eficientizarea administrației publice 
participative prin întărirea capacității 
instituționale și a eficienței administrațiilor 
și serviciilor publice și promovarea 
consolidării capacităților pentru 
partenerii sociali, organizațiile 
neguvernamentale, autoritățile regionale 
și locale și alți factori interesați, în special 
pentru partenerii menționați la 
articolul 5 din Regulamentul (UE) 
nr. [...]/2012 (RDC), legate de 
implementarea Fondului de coeziune.

Or. en

Amendamentul 94
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se utilizează, după caz, indicatori 
comuni, astfel cum sunt prevăzuți în anexa 
la prezentul regulament și în conformitate 
cu articolul 24 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC]. 
Pentru indicatori comuni, valorile de 
referință se stabilesc la zero și țintele 
cumulative se fixează pentru anul 2022.

(1) Comisia adoptă o listă de indicatori 
comuni, astfel cum sunt menționați la
articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC], prin 
intermediul actelor de punere în aplicare. 
Actele de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 5a alineatul (2). 
Pentru indicatori comuni, valorile de 
referință se stabilesc la zero și țintele 
cumulative se fixează pentru anul 2022.

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea la considerentul (7).

Amendamentul 95
Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Condiții de acces la asistența Fondului

(1) Comisia poate solicita unui stat 
membru să revizuiască și să propună 
modificări ale contractului de parteneriat 
și ale programelor relevante, dacă acest 
lucru este necesar:
(a) pentru a sprijiniri punerea în aplicare 
a unei recomandări a Consiliului, 
adresată statului membru în cauză și 
adoptată în conformitate cu 
articolul 121 alineatul (2) din tratat sau 
pentru a sprijini punerea în aplicare a 
măsurilor adresate statului membru în 
cauză și adoptate în conformitate cu 
articolul 136 alineatul (1) din tratat;
(b) pentru a sprijini punerea în aplicare a 
unei recomandări a Consiliului adresată 
statului membru în cauză și adoptată în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (7) 
din tratat; sau
(c) pentru a maximiza impactul asupra 
creșterii și competitivității exercitat de 
fondurile CSC disponibile în temeiul 
alineatului (4), dacă un stat membru 
îndeplinește una dintre următoarele 
condiții:
(i) asistența financiară a Uniunii îi este 
furnizată în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. 407/2010 al Consiliului;
(ii) asistența financiară pe termen mediu 
îi este furnizată în conformitate cu 
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Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului;
(iii) asistența financiară sub forma unui 
împrumut în temeiul MES îi este 
furnizată în conformitate cu Tratatul de 
instituire a Mecanismului european de 
stabilitate.
(2) Statul membru prezintă o propunere 
de modificare a contractului de 
parteneriat și a programelor relevante în 
termen de o lună. Dacă este necesar, 
Comisia formulează observații în termen 
de o lună de la transmiterea modificărilor, 
caz în care statul membru retransmite 
propunerea sa în termen de o lună.
(3) În cazul în care Comisia nu a 
formulat observații sau dacă observațiile 
sale au fost luate în considerare în mod 
corespunzător, Comisia adoptă o decizie 
de aprobare a modificărilor contractului 
de parteneriat și a programelor relevante, 
fără întârzieri nejustificate.
(4) Prin derogare de la alineatul (1), dacă 
asistența financiară este pusă la dispoziția 
unui stat membru în conformitate cu 
alineatul (1) litera (c) și este legată de un 
program de ajustare, Comisia poate, fără 
nicio propunere a statului membru, să 
modifice contractul de parteneriat și 
programele, pentru a maximiza impactul 
fondurilor CSC disponibile asupra 
creșterii și competitivității. Pentru a 
asigura eficacitatea punerii în aplicare a 
contractului de parteneriat și a 
programelor relevante, Comisia se implică 
în gestionarea lor, conform precizărilor 
din programul de ajustare sau din 
memorandumul de înțelegere semnat cu 
statul membru în cauză.
(5) Dacă statul membru nu se 
conformează cererii Comisiei menționate 
la alineatul (1) sau nu răspunde în mod 
satisfăcător în termen de o lună la 
observațiile Comisiei menționate la 
alineatul (2), Comisia poate, în termen de 
trei luni de la formularea observațiilor, să 
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adopte, prin acte de punere în aplicare, o 
decizie de suspendare parțială sau totală a 
plăților pentru programele în cauză.
(6) Comisia suspendă, prin acte de punere 
în aplicare, o parte sau toate plățile și 
angajamentele pentru programele în 
cauză dacă:
(a) Consiliul decide că statul membru nu 
îndeplinește măsurile specifice stabilite de 
Consiliu în conformitate cu 
articolul 136 alineatul (1) din tratat;
(b) Consiliul decide, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (8) sau cu 
articolul 126 alineatul (11) din tratat, că 
statul membru în cauză nu a întreprins 
acțiuni eficiente pentru corectarea 
deficitului său excesiv;
(c) Comisia concluzionează că statul 
membru nu a luat măsuri de punere în 
aplicare a programului de ajustare 
menționat în Regulamentul (UE) 
nr. 407/2010 al Consiliului sau în 
Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului și, prin urmare, decide să nu 
autorizeze plata asistenței financiare 
acordate statului membru respectiv; sau
(e) Consiliul de administrație al 
mecanismului european de stabilitate 
concluzionează că nu a fost îndeplinită 
condiționalitatea aferentă asistenței 
financiare în temeiul MES sub forma 
unui împrumut MES acordat statului 
membru în cauză și, prin urmare, decide 
să nu plătească sprijinul pentru stabilitate 
acordat statului respectiv.
(7) Atunci când decide să suspende parțial 
sau total plățile sau angajamentele în 
conformitate cu alineatele (5) și (6), 
Comisia se asigură că suspendarea este 
proporțională și eficace, ținând cont de 
circumstanțele economice și sociale în 
care se află statul membru în cauză, și 
respectă egalitatea de tratament între 
statele membre, în special în ceea ce 
privește impactul suspendării asupra 
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economiei statului membru în cauză.
(8) Comisia ridică fără întârziere 
suspendarea plăților și angajamentelor 
dacă statul membru a propus modificări 
ale contractului de parteneriat și ale 
programelor relevante, conform cererii 
Comisiei, pe care Comisia le-a aprobat și, 
după caz:
(a) Consiliul a decis că statul membru 
îndeplinește măsurile specifice stabilite de 
Consiliu în conformitate cu 
articolul 136 alineatul (1) din tratat;
(b) procedura privind deficitul excesiv este 
suspendată în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul (CE) 
nr. 1467/97 sau Consiliul a decis în 
conformitate cu 
articolul 126 alineatul (12) din tratat să 
abroge decizia privind existența unui 
deficit excesiv;
(c) Comisia a concluzionat că statul 
membru a luat măsuri de punere în 
aplicare a programului de ajustare 
menționat în Regulamentul (UE) 
nr. 407/2010 al Consiliului sau în 
Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului și, prin urmare, a autorizat 
plata asistenței financiare acordate 
statului membru respectiv; sau
(e) Consiliul de administrație al 
mecanismului european de stabilitate a 
concluzionat că a fost îndeplinită 
condiționalitatea aferentă asistenței 
financiare sub forma unui împrumut 
MES acordat statului membru în cauză și, 
prin urmare, decide să plătească sprijinul 
pentru stabilitate acordat statului 
respectiv.
În același timp, Consiliul decide, la 
propunerea Comisiei, reînscrierea în 
buget a angajamentelor suspendate în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) nr. […] al Consiliului 
de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014 – 2020.
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Or. en

Amendamentul 96
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de Comitetul de 
coordonare a fondurilor. Respectivul 
comitet este un comitet în înțelesul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la considerentul (7).

Amendamentul 97
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Anexă

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminat

Or. en

Justificare

Indicatorii comuni ar trebui adoptați de către Comisie prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, întrucât au un caracter tehnic și trebuie să fie omogeni la nivelul diferitelor 
dispoziții relevante specifice Fondului.
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Amendamentul 98
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 1 – rândul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
persoane Populație suplimentară 

deservită de sistemele 
publice de separare a apei 

la sursă și reciclare

Or. en

Amendamentul 99
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 1 – rândul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
kg pe cap de 

locuitor
Deșeuri menajere pe 

persoană

Or. en

Amendamentul 100
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 2 – rândul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
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Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
m3 Cantitate suplimentară de 

„apă gri” reutilizată și 
cantitate de apă de ploaie 

colectată

Or. en

Amendamentul 101
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
Servicii de mediu număr Numărul de IMM-uri și 

autorități publice care 
beneficiază de serviciile cu 

performanțe de mediu

Or. en

Amendamentul 102
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 4 – rândul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
hectare Suprafața de teren cu 

capacitate sporită de 
prevenire și combatere a 

inundațiilor și a condițiilor 
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meteorologice extreme

Or. en

Amendamentul 103
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 4 – rândul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
hectare Suprafață de teren cu 

capacitate sporită de 
prevenire și combatere a 

inundațiilor și a condițiilor 
meteorologice extreme

Or. en

Justificare

Metodologia pentru astfel de măsuri este amplu cunoscută și disponibilă în cadrul instituțiilor 
științifice relevante și în cadrul unităților de gospodărire a apei.

Amendamentul 104
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 4 – rândul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
hectare Suprafață de teren cu 

capacitate sporită de 
prevenire și combatere a 

incendiilor forestiere
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Or. en

Amendamentul 105
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 4 – rândul 2b (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
hectare Suprafață de teren cu 

capacitate sporită de 
prevenire și combatere a 

incendiilor forestiere

Or. en

Justificare

Există ecosisteme amenințate să fie distruse sau să sufere deteriorări puternice. Prevenirea și 
creșterea rezistenței terenurilor la incendii va proteja zonele urbane și va genera protecție 
suplimentară pentru ecosisteme.

Amendamentul 106
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 7

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Natură și 

biodiversitate
hectare Aria suprafețelor aflate 

într-un stadiu de conservare 
mai bun 

Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
Natură și 

biodiversitate
hectare Aria suprafețelor maritime 

și terestre aflate într-un 
stadiu de conservare mai 
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bun 

Or. en

Amendamentul 107
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 7 – rândul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
hectare Infrastructură ecologică 

nouă

Or. en

Amendamentul 108
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 7 – rândul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
m2 Spații verzi noi în zonele 

urbane

Or. en

Amendamentul 109
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 2 – subtitlul 1 – rândul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
procent Modificarea proporției 

reprezentate de sursele de 
energie regenerabile în 

consumul final de energie 
determinat de acțiuni cu 

cofinanțare

Or. en

Amendamentul 110
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Anexă – titlul 2 – subtitlul 1 – rândul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
% Proporția de surse de 

energie regenerabile în 
consumul final de energie

Or. en

Amendamentul 111
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 2 – subtitlul 1 – rândul 1b (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul
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UNITATE DENUMIRE
tone 

echivalent 
petrol

Modificarea consumului 
energetic brut pe sector

Or. en

Amendamentul 112
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 3 – subtitlul 1 – rândul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
număr Conexiuni feroviare 

transfrontaliere nou 
construite, renovate sau 

modernizate

Or. en

Amendamentul 113
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Anexă – titlul 3 – subtitlul 1 – rândul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
tone 

echivalent 
CO2

Contribuția căilor 
feroviare nou construite, 
renovate sau modernizate 
la reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră
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Or. en

Justificare

Propunem adăugarea acestui indicator întrucât evaluarea contribuției fiecărui proiect de 
infrastructură la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră constituie o componentă 
obligatorie a evaluării impactului asupra mediului (EIM); prin urmare, datele ar trebui să fie 
deja disponibile pentru fiecare proiect.

Amendamentul 114
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 3 – subtitlul 2 – rândul 2 (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
km Lungimea totală a 

drumurilor nou construite
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
eliminată eliminată

Or. en

Amendamentul 115
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 3 – subtitlul 2 – rândul 2a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
număr Secțiuni transfrontaliere 

nou construite, renovate 
sau modernizate

Or. en
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Amendamentul 116
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 3 – subtitlul 3 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transport urban Transport urban și mobilitate

Or. en

Amendamentul 117
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 3 – subtitlul 3 – rândul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
procent Modificarea ponderii 

transportului public și a 
mobilității prin mijloace 

nemotorizate precum 
mersul pe jos și mersul cu 

bicicleta în cadrul 
diferitelor moduri de 

deplasare

Or. en

Amendamentul 118
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Anexă – titlul 3 – subtitlul 3a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
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Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
Transport public curse de 

pasageri
Creșterea numărului 

curselor de pasageri prin 
sprijinirea serviciilor de 

transport public

Or. en

Justificare

Sprijinirea transportului de pasageri nu se rezumă la zonele urbane, ci acoperă și zonele 
rurale, în care transportul public este deseori singura opțiune convenabilă, mai ales pentru 
persoanele vârstnice sau defavorizate din punct de vedere social.

Amendamentul 119
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 3 – subtitlul 4 – rândul 1a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
tone 

echivalent 
CO2

Contribuția căilor 
navigabile interioare 

modernizate la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 

de seră

Or. en

Amendamentul 120
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 3 – subtitlul 4a (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
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Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
Efectul asupra 

climei
milioane 

tone 
echivalent 

CO2

Modificarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră ca 

urmare a acțiunilor 
cofinanțate în sectorul 

transporturilor

Or. en

Amendamentul 121
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Anexă – titlul 3 – subtitlul 4b (nou)

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
Transport maritim și 

fluvial
tone 

echivalent 
CO2

Contribuția modurilor 
sustenabile de transport 

maritim și fluvial la 
reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră

Or. en


