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Amendamentul 57
László Surján

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 redreseze 
principalele dezechilibre regionale 
existente în Uniune. Astfel, FEDER 
contribuie la reducerea diferenței între 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
regiuni și la recuperarea decalajului de 
către regiunile cele mai puțin favorizate, 
inclusiv zonele rurale și urbane, zonele 
industriale în declin, precum și regiunile 
afectate de un handicap natural sau 
demografic grav și permanent, precum 
regiunile insulare și zonele muntoase, 
zonele cu densitate mică a populației și 
regiunile de frontieră.

(1) Articolul 176 din tratat prevede că 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să redreseze 
principalele dezechilibre regionale 
existente în Uniune. Astfel, FEDER
contribuie la reducerea diferenței între 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
regiuni și la recuperarea decalajului de 
către regiunile cele mai puțin favorizate, 
inclusiv zonele rurale și urbane, zonele 
industriale în declin, precum și regiunile 
afectate de un handicap natural sau 
demografic grav și permanent, precum 
zonele cu disparități intraregionale 
semnificative, cu segmente sărace, cu 
tensiuni interetnice; regiunile insulare și 
zonele muntoase, zonele cu densitate mică 
a populației și regiunile de frontieră.

Or. en

Amendamentul 58
María Irigoyen Pérez

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 redreseze 
principalele dezechilibre regionale 
existente în Uniune. Astfel, FEDER 
contribuie la reducerea diferenței între 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 

(1) Articolul 176 din tratat prevede că 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să redreseze 
principalele dezechilibre regionale 
existente în Uniune. Astfel, FEDER 
contribuie la reducerea diferenței între 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
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regiuni și la recuperarea decalajului de 
către regiunile cele mai puțin favorizate, 
inclusiv zonele rurale și urbane, zonele 
industriale în declin, precum și regiunile 
afectate de un handicap natural sau 
demografic grav și permanent, precum 
regiunile insulare și zonele muntoase, 
zonele cu densitate mică a populației și
regiunile de frontieră.

regiuni și la recuperarea decalajului de 
către regiunile cele mai puțin favorizate, 
inclusiv zonele rurale și urbane, zonele 
industriale în declin, precum și regiunile 
afectate de un handicap natural sau 
demografic grav și permanent, precum 
regiunile insulare și zonele muntoase, 
zonele cu densitate mică a populației,
regiunile de frontieră și orașele îndepărtate 
de la frontieră.

Or. es

Justificare

Orașele îndepărtate de la frontieră ar trebui să fie și ele incluse, dată fiind natura lor unică.

Amendamentul 59
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a răspunde nevoilor specifice ale 
FEDER și în conformitate cu Strategia 
Europa 202012, conform căreia politica de 
coeziune ar trebui să contribuie la 
necesitatea de a asigura o creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, este necesar să se stabilească, 
în cadrul fiecărui obiectiv tematic prevăzut 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC], acțiunile specifice 
FEDER în calitate de „priorități de 
investiții”.

(4) Pentru a răspunde nevoilor specifice ale 
FEDER și în conformitate cu Strategia 
Europa 202012, conform căreia politica de 
coeziune ar trebui să contribuie la 
necesitatea de a asigura o dezvoltare
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, este necesar să se stabilească, 
în cadrul fiecărui obiectiv tematic prevăzut 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC], acțiunile specifice 
FEDER în calitate de „priorități de 
investiții”.

Or. en

Amendamentul 60
Jan Březina



AM\903902RO.doc 5/171 PE491.053v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a răspunde nevoilor specifice ale 
FEDER și în conformitate cu Strategia
Europa 202012, conform căreia politica de 
coeziune ar trebui să contribuie la 
necesitatea de a asigura o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, este necesar să se stabilească, 
în cadrul fiecărui obiectiv tematic prevăzut 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC], acțiunile specifice 
FEDER în calitate de „priorități de 
investiții”.

(4) Pentru a răspunde nevoilor specifice ale 
FEDER și în conformitate cu strategia 
Europa 202012,

conform căreia politica de coeziune ar 
trebui să contribuie la necesitatea de a 
asigura o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii, este necesar să se 
stabilească, în cadrul fiecărui obiectiv 
tematic prevăzut

la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC], acțiunile specifice 
FEDER 
în calitate de „priorități de investiții”.

„Lista priorităților de investiții nu ar trebui 
să fie interpretată ca reprezentând norme 
de eligibilitate, ci zone către care ar trebui 
direcționat obiectivul asistenței, stabilindu-
se astfel obiectivele FEDER la un nivel 
mai specific.”

Or. en

Justificare

O astfel de modificare ar fi benefică pentru a oferi mai multă claritate cu privire la 
eligibilitatea acțiunilor și a cheltuielilor care pot fi asigurate din fonduri.

Amendamentul 61
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
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Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a răspunde nevoilor specifice ale 
FEDER și în conformitate cu Strategia 
Europa 202012, conform căreia politica de 
coeziune ar trebui să contribuie la 
necesitatea de a asigura o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, este necesar să se stabilească, 
în cadrul fiecărui obiectiv tematic prevăzut 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC], acțiunile specifice 
FEDER în calitate de „priorități de 
investiții”.

(4) Pentru a răspunde nevoilor specifice ale 
FEDER și în conformitate cu Strategia 
Europa 202012, conform căreia politica de 
coeziune ar trebui să contribuie la 
necesitatea de a asigura o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, este necesar să se stabilească, 
în cadrul fiecărui obiectiv tematic prevăzut 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC], acțiunile specifice 
FEDER în calitate de „priorități de 
investiții”. Lista priorităților de investiții 
nu ar trebui să fie interpretată ca 
reprezentând norme de eligibilitate, ci 
zone către care ar trebui direcționat 
obiectivul asistenței, stabilindu-se astfel 
obiectivele FEDER la un nivel mai 
specific.

Or. en

Amendamentul 62
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Sinergiile dintre politica de coeziune 
și politica de cercetare și inovare ar trebui 
să promoveze crearea de grupuri 
tehnologice și științifice în regiunile cu 
potențial mare, însă care nu este încă 
suficient exploatat, în special în regiunile 
care necesită o convergență economică și 
socială pentru a atinge media din 
Uniunea Europeană, precum este cazul 
zonelor ultraperiferice, periferice, 
maritime, insulare, muntoase sau puțin 
populate. Accentul ar trebui pus pe 



AM\903902RO.doc 7/171 PE491.053v01-00

RO

interconexiunea dintre mediu, știință și 
tehnologie.

Or. pt

Amendamentul 63
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 64
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) FEDER ar trebui să contribuie la 
Strategia Europa 2020, asigurând astfel o
mai mare concentrare a ajutorului acordat 

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

în temeiul FEDER asupra priorităților 
Uniunii. În funcție de categoria de regiuni 
susținută, sprijinul FEDER ar trebui să se 
concentreze pe cercetare și inovare, pe 
întreprinderile mici și mijlocii și pe 
atenuarea schimbărilor climatice, însă și 
asupra măsurilor care servesc obiectivelor 
tradiționale ale FEDER prevăzute la 
articolul 2. Gradul de concentrare ar trebui 
să țină cont de nivelul de dezvoltare al 
regiunii, precum și de nevoile specifice ale 
regiunilor al căror PIB pe cap de locuitor 
pentru perioada 2007-2013 a reprezentat 
mai puțin de 75 % din PIB-ul mediu din 
UE-25 pentru perioada de referință.

Or. de

Amendamentul 65
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) FEDER ar trebui să contribuie la 
Strategia Europa 2020, asigurând astfel o 
mai mare concentrare a ajutorului acordat 
în temeiul FEDER asupra priorităților 
Uniunii. În funcție de categoria de regiuni 
susținută, sprijinul FEDER ar trebui să se 
concentreze pe cercetare și inovare, pe 
tehnologiile informației și comunicațiilor,
pe întreprinderile mici și mijlocii și pe 
atenuarea schimbărilor climatice. Gradul 
de concentrare ar trebui să țină cont de 
nivelul de dezvoltare al regiunii.

Or. fr
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Justificare

Alinierea cu amendamentele la articolul 4.

Amendamentul 66
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) FEDER ar trebui să contribuie la 
Strategia Europa 2020, asigurând astfel o 
mai mare concentrare a ajutorului acordat 
în temeiul FEDER asupra priorităților 
Uniunii. În funcție de categoria de regiuni 
susținută, sprijinul FEDER ar trebui să se 
concentreze pe cercetare și inovare, pe 
întreprinderile mici și mijlocii, pe 
atenuarea schimbărilor climatice și pe 
protecția mediului, incluzând promovarea 
utilizării eficiente a resurselor.. Gradul de 
concentrare ar trebui să țină cont de nivelul 
de dezvoltare al regiunii, precum și de 
nevoia de a atinge obiectivele privind 
climatul și energia prevăzute în 
programul UE 2020, incluse în obiectivele 
strategiei Europa 2020.

Or. en

Amendamentul 67
László Surján

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) FEDER ar trebui să contribuie la 
Strategia Europa 2020, asigurând astfel o 
mai mare concentrare a ajutorului acordat 
în temeiul FEDER asupra priorităților 

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

Uniunii. În funcție de categoria de regiuni 
susținută, sprijinul FEDER ar trebui să se 
concentreze pe cercetare și inovare, pe 
întreprinderile mici și mijlocii și pe 
atenuarea schimbărilor climatice. Gradul 
de concentrare ar trebui să țină cont de 
nivelul de dezvoltare al regiunii, incluzând 
disparitățile intra-regionale, precum și de 
nevoile specifice ale regiunilor al căror PIB 
pe cap de locuitor pentru perioada 2007-
2013 a reprezentat mai puțin de 75 % din 
PIB-ul mediu din UE-25 pentru perioada 
de referință.

Or. en

Amendamentul 68
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 69
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) FEDER ar trebui să contribuie la 
coeziunea economică, socială și 
teritorială, asigurând astfel concentrarea 
ajutorului acordat în temeiul FEDER 
asupra unui anumit număr de priorități. 
Politica de coeziune contribuie într-o mai 
mare măsură la realizarea obiectivelor 
Strategiei UE 2020. Conform celor 
prevăzute la articolul 176 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
obiectivul FEDER este să ajute la 
remedierea principalelor dezechilibre 
regionale din cadrul Uniunii, luând în 
considerare necesitățile de dezvoltare 
regională și locală.

Or. en

Amendamentul 70
Viktor Uspaskich

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 71
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 72
Michael Theurer
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 73
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

mai puțin de 75 % din PIB-ul mediu din 
UE-25 pentru perioada de referință.

Or. pt

Justificare

FEDER ar trebui să sprijine acțiunile în direcția îmbunătățirii competitivității 
întreprinderilor europene pentru a le permite să facă față mai bine concurenței internaționale 
și să creeze mai multe locuri de muncă, atât la nivel regional, cât și la nivel local. Este 
important să se sublinieze faptul că marile companii joacă un rol important în economie, nu 
numai prin investiții pentru susținerea IMM-urilor, ci și prin crearea de locuri de muncă și, 
de asemenea, prin dinamismul economic creat la nivel regional.

Amendamentul 74
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 75
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Silvia Costa, Guido Milana
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Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În rezoluția din 8 iunie 2011, 
Parlamentul European a relevat că 
politicile din domeniul tineretului și al 
culturii sunt esențiale și se află printre 
prioritățile recunoscute pentru valoarea 
adăugată pe care o generează și pentru 
capacitatea de a ajunge direct la cetățeni. 
Acesta a invitat de asemenea UE și statele 
membre să recunoască importanța 
crescândă a industriilor culturale și 
creative pentru economia europeană și 
efectele lor pozitive asupra altor sectoare 
ale economiei. Se subliniază de asemenea 
în mod special faptul că potențialul total 
al acestor politici poate fi realizat numai 
dacă vor beneficia de nivelurile de 
finanțare adecvate, în contextul politicii 
de coeziune.

Or. it

Justificare

În conformitate cu alineatul 102 din Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 
privind „Investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual (CFM) pentru o Europă 
competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii”.

Amendamentul 76
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Capacitatea de inovare a unei regiuni 
este crucială pentru dezvoltarea sa și, la 
rândul său, este foarte dependentă de 
cercetare și dezvoltare. Pentru numeroase 
regiuni, absența unor instituții de 
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cercetare excelente, care să atragă 
oamenii de știință de top de la nivel 
internațional, precum și tinerii oameni de 
știință de la nivel național, reprezintă un 
obstacol semnificativ în calea dezvoltării. 
În același timp, aproape fiecare regiune 
din Europa are o diasporă științifică de 
succes, pe lângă cele mai bune instituții 
de cercetare din lume, inclusiv în afara 
Europei. Ar fi benefic pentru Uniunea 
Europeană a inovării, în ansamblul ei, 
dacă aceste talente s-ar întoarce. Din 
acest motiv, FEDER ar trebui să susțină 
toate eforturile întreprinse de regiuni 
pentru crearea unor astfel de instituții de 
cercetare într-un mediu favorabil inovării. 
În special, dacă regiunile care solicită 
finanțare conform programului „Orizont 
2020” prin, inter alia, participarea alături 
de o instituție de cercetare de top existentă 
într-o competiție pentru crearea de centre 
de excelență, toate sinergiile posibile cu 
„Orizont 2020” ar trebui exploatate. 
Numai în acest mod noile instituții vor 
putea deveni centre de gravitație, 
atrăgând întreprinderi inovatoare și 
devenind nucleul grupurilor de cercetare 
și inovare.

Or. de

Justificare

Exodul creierelor din anumite state membre este o provocare pentru Europa în ansamblul ei. 
Aceste state membre au nevoie de instituții de cercetare atrăgătoare pe plan internațional. În 
raportul Matias, PE a propus o competiție care să implice echipe din care să facă parte o 
instituție existentă de top, alături de o regiune emergentă. Conceptele lor științifice sunt 
susținute în conformitate cu principiul excelenței din O2020. Regiunea își desfășoară 
propriile resurse, alături de resursele FEDER - care nu fac obiectul concurenței - pentru 
infrastructură.

Amendamentul 77
Luís Paulo Alves

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

(5a) Fără a aduce atingere importanței 
concentrării tematice asupra unor alocații 
specifice pentru regiunile ultraperiferice 
și puțin populate, pentru a contracara 
costurile suplimentare, structurale și 
permanente, suportate de aceste regiuni, 
ar trebui să existe un oarecare grad de 
flexibilitate în modul în care se aplică 
pentru a răspunde mai adecvat 
obiectivelor pentru care au fost create.

Or. pt

Amendamentul 78
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Propunere de regulament
Considerentul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În rezoluția din 8 iunie 2011, 
Parlamentul European a reamintit că, în 
temeiul Tratatului de la Lisabona, 
turismul reprezintă o nouă competență a 
UE care, prin urmare, ar trebui să se 
reflecte și în viitorul CFM. A subliniat 
contribuția importantă a turismului la 
economia europeană și necesitatea ca o 
strategie europeană privind turismul, 
având ca obiectiv îmbunătățirea 
competitivității sectorului, să fie sprijinită 
prin intermediul unei finanțări adecvate 
în conformitate cu FEDER.

Or. it

Justificare

În conformitate cu alineatul 99 din Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 
privind „Investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual (CFM) pentru o Europă 
competitivă, durabilă și favorabilă incluziunii”.
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Amendamentul 79
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Propunere de regulament
Considerentul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Așa cum a notat Curtea de Conturi 
Europeană în Raportul special nr. 6/2011 
intitulat „Au fost eficiente proiectele de 
turism cofinanțate din FEDER?”, 
intervențiile din turism și-au atins 
obiectivele din punct de vedere al 
performanței, creșterii și ocupării forței 
de muncă, prin crearea unei capacități de 
turism și prin crearea sau menținerea 
locurilor de muncă.

Or. it

Justificare

Raportul emis de Curtea de Conturi Europeană dezaprobă cu autoritate entitățile care 
pretind că intervențiile care susțin turismul sunt ineficiente și ineficace.

Amendamentul 80
László Surján

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ar trebui stabilit un set comun de 
indicatori pentru a evalua evoluția punerii 
în aplicare a programelor înainte ca statele 
membre să își elaboreze programele 
operaționale. Acești indicatori ar trebui să 
fie completați de indicatori specifici 
programelor.

(6) Ar trebui stabilit un set comun de 
indicatori pentru a evalua evoluția punerii 
în aplicare a programelor înainte ca statele 
membre să își elaboreze programele 
operaționale. Acești indicatori ar trebui să 
fie completați cu indicatori specifici 
regiunii și specifici programelor.

Or. en
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Amendamentul 81
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ar trebui stabilit un set comun de 
indicatori pentru a evalua evoluția punerii 
în aplicare a programelor înainte ca statele 
membre să își elaboreze programele 
operaționale. Acești indicatori ar trebui să 
fie completați de indicatori specifici 
programelor.

(6) Ar trebui stabilit un set comun de 
indicatori pentru a evalua evoluția punerii 
în aplicare a programelor înainte ca statele 
membre să își elaboreze programele 
operaționale. Acești indicatori ar trebui să 
fie completați de indicatori specifici 
programelor. Atunci când este posibil, 
toate datele ar trebui defalcate în funcție 
de gen.

Or. en

Amendamentul 82
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ar trebui stabilit un set comun de 
indicatori pentru a evalua evoluția punerii 
în aplicare a programelor înainte ca statele 
membre să își elaboreze programele
operaționale. Acești indicatori ar trebui să 
fie completați de indicatori specifici 
programelor.

(6) În urma consultării statelor membre și 
a regiunilor, ar trebui stabilit un set comun 
de indicatori pentru a evalua evoluția 
punerii în aplicare a programelor înainte ca 
statele membre să își elaboreze programele 
operaționale. Acești indicatori ar trebui să 
fie completați de indicatori specifici 
programelor.

Or. es

Amendamentul 83
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien
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Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane și definirea 
unei proceduri pentru a stabili lista de 
orașe vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane.

Or. de

Amendamentul 84
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane și definirea 
unei proceduri pentru a stabili lista de 
orașe vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice și de mediu, 
sociale, privind șomajul și alte aspecte 
demografice, care afectează zonele urbane 
și peri-urbane și stabilirea, în cadrul 
programelor operaționale, a unor zone 
urbane funcționale vizate de aceste acțiuni 
și alocarea financiară rezervată pentru 
acestea.

Or. en

Amendamentul 85
Peter Simon

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane și definirea 
unei proceduri pentru a stabili lista de 
orașe vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice, demografice 
și de mediu care afectează zonele urbane și 
definirea unei proceduri pentru a selecta 
zonele urbane funcționale și alte teritorii 
funcționale vizate de aceste acțiuni și 
alocarea financiară rezervată pentru 
acestea.

Or. de

Justificare

Deoarece dezvoltarea durabilă nu se referă numai la orașe, ci este deja implementată în 
categorii spațiale mai mari, care cuprind, inter alia, mai multe orașe, un oraș plus regiunea 
sa înconjurătoare sau grupări regionale și, de asemenea, deoarece categoriile zonale din 
statele membre sunt foarte diverse, acest aspect ar trebui să se reflecte în definiția zonelor 
urbane de dezvoltare.

Amendamentul 86
László Surján

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane și definirea 
unei proceduri pentru a stabili lista de orașe 
vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, interculturale, 
climatice și de mediu care afectează zonele 
urbane și definirea unei proceduri pentru a 
stabili lista de orașe vizate de aceste acțiuni 
și alocarea financiară rezervată pentru 
acestea.

Or. en
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Amendamentul 87
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane și definirea 
unei proceduri pentru a stabili lista de 
orașe vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, demografice, climatice 
și de mediu care afectează zonele urbane și 
suburbane și definirea unei proceduri 
pentru a stabili o listă indicativă de orașe și 
spații funcționale vizate de aceste acțiuni 
și alocarea financiară rezervată pentru 
acestea.

Or. es

Amendamentul 88
Manfred Weber

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane și definirea 
unei proceduri pentru a stabili lista de 
orașe vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice, demografice
și de mediu care afectează zonele urbane și 
definirea unei proceduri pentru a selecta 
zone urbane funcționale și alte teritorii 
vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.
(În conformitate cu amendamentul 
raportorului privitor la articolul 7 -
alineatul 1 din Regulamentul FEDER, 
luându-se în considerare o înțelegere mai 
extinsă a zonelor funcționale.)

Or. en
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Amendamentul 89
Michael Theurer

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane și definirea 
unei proceduri pentru a stabili lista de 
orașe vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice, demografice
și de mediu care afectează zonele urbane și 
definirea unei proceduri pentru a selecta 
zone urbane funcționale și alte teritorii 
vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.

Or. en

Amendamentul 90
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane și definirea 
unei proceduri pentru a stabili lista de orașe 
vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice, referitoare 
la apă și de mediu care afectează zonele 
urbane și definirea unei proceduri pentru a 
stabili lista de orașe vizate de aceste acțiuni 
și alocarea financiară rezervată pentru 
acestea.

Or. en

Amendamentul 91
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 92
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Ținând cont de experiența acumulată și 
de atuurile create de integrarea măsurilor în 
domeniul dezvoltării urbane durabile, în 
cadrul programelor operaționale sprijinite 
prin FEDER în perioada 2007-2013, 
Comisia va promova constituirea de 
rețele, cooperarea între autoritățile locale 
și schimbul de experiență privind politica 
urbană la nivelul Uniunii în zonele 
privitoare la prioritățile de investiții ale 
FEDER și la dezvoltarea urbană durabilă.

Or. en

Amendamentul 93
Nuno Teixeira
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Ținând cont de experiența acumulată și 
de atuurile create de integrarea măsurilor în 
domeniul dezvoltării urbane durabile, în 
cadrul programelor operaționale sprijinite 
prin FEDER în perioada 2007-2013, 
rețelele și platformele de dezvoltare 
urbană existente ar trebui îmbunătățite. 

Or. pt

Justificare

În locul creării unor noi platforme de dezvoltare urbană, cele de la momentul de față ar 
trebui dezvoltat pentru crearea de economii la nivelurile organizațional și operațional, 
împreună cu instituțiile europene.

Amendamentul 94
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Pentru a identifica sau a testa noi soluții 
pentru problemele referitoare la 
dezvoltarea urbană durabilă relevante la 
nivelul Uniunii, FEDER ar trebui să 
sprijine acțiunile inovatoare în domeniul 
dezvoltării urbane durabile, inclusiv 
dezvoltarea de zone peri-urbane și de 
acțiuni care să promoveze soluții 
participative pe o axă ascendentă la 
provocările structurale, cum ar fi 
revitalizarea zonelor urbane defavorizate.

Or. en
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Amendamentul 95
Peter Simon

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Pentru a identifica sau a testa noi soluții 
pentru problemele referitoare la 
dezvoltarea urbană, teritorială sau 
regională durabilă, relevante la nivelul 
Uniunii, FEDER ar trebui să sprijine 
acțiunile inovatoare în domeniul 
dezvoltării urbane, teritoriale sau 
regionale durabile.

Or. de

Justificare

Deoarece dezvoltarea durabilă nu se referă numai la orașe, ci este deja implementată în 
categorii spațiale mai mari, care cuprind, inter alia, mai multe orașe, un oraș plus zona sa 
înconjurătoare sau grupări regionale și, de asemenea, deoarece categoriile zonale din statele 
membre sunt foarte diverse, acest aspect ar trebui să se reflecte în definiția zonelor urbane de 
dezvoltare.

Amendamentul 96
Manfred Weber

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Pentru a identifica sau a testa noi soluții 
pentru problemele referitoare la 
dezvoltarea urbană și de altă natură 
teritorială durabilă, relevante la nivelul 
Uniunii, FEDER ar trebui să sprijine 
acțiunile inovatoare în domeniul 
dezvoltării urbane și de altă natură 
teritorială.
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Or. en

Amendamentul 97
Michael Theurer

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 98
László Surján

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) FEDER ar trebui să trateze problemele 
de accesibilitate și de depărtare de piețele 
importante cu care se confruntă regiunile 
cu o densitate foarte mică a populației, 
menționate în protocolul nr. 6 privind 
dispozițiile speciale pentru obiectivul nr. 6 
în cadrul Fondurilor structurale din 
Finlanda și din Suedia anexat la Actul de 
aderare din 1994. De asemenea, ar trebui 
ca FEDER să abordeze dificultățile 
deosebite cu care se confruntă anumite 
insule, zone muntoase, regiuni de frontieră 
și regiuni slab populate a căror situație 
geografică încetinește dezvoltarea, cu 
scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă a 

(10) FEDER ar trebui să trateze problemele 
de accesibilitate și de depărtare de piețele 
importante cu care se confruntă regiunile 
cu segmente sărace și tensiuni interetnice 
sau cu o densitate foarte mică a populației, 
menționate în protocolul nr. 6 privind 
dispozițiile speciale pentru obiectivul nr. 6 
în cadrul Fondurilor structurale din 
Finlanda și din Suedia anexat la Actul de 
aderare din 1994. De asemenea, ar trebui 
ca FEDER să abordeze dificultățile 
deosebite cu care se confruntă anumite 
insule, zone muntoase, regiuni de frontieră 
și regiuni slab populate a căror situație 
geografică încetinește dezvoltarea, cu 
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acestor zone și regiuni. scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă a 
acestor zone și regiuni.

Or. en

Amendamentul 99
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) FEDER ar trebui să trateze problemele 
de accesibilitate și de depărtare de piețele 
importante cu care se confruntă regiunile 
cu o densitate foarte mică a populației, 
menționate în protocolul nr. 6 privind 
dispozițiile speciale pentru obiectivul nr. 6 
în cadrul Fondurilor structurale din 
Finlanda și din Suedia anexat la Actul de 
aderare din 1994. De asemenea, ar trebui 
ca FEDER să abordeze dificultățile 
deosebite cu care se confruntă anumite
insule, zone muntoase, regiuni de frontieră 
și regiuni slab populate a căror situație 
geografică încetinește dezvoltarea, cu 
scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă a 
acestor zone și regiuni.

(10) FEDER ar trebui să trateze problemele 
de accesibilitate și de depărtare de piețele 
importante cu care se confruntă regiunile 
cu o densitate foarte mică a populației, 
menționate în protocolul nr. 6 privind 
dispozițiile speciale pentru obiectivul nr. 6 
în cadrul Fondurilor structurale din 
Finlanda și din Suedia anexat la Actul de 
aderare din 1994. De asemenea, ar trebui 
ca FEDER să abordeze dificultățile 
deosebite cu care se confruntă insulele, 
zonele muntoase, regiunile de frontieră și 
regiunile slab populate a căror situație 
geografică încetinește dezvoltarea, cu 
scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă a 
acestor zone și regiuni.

Or. es

Amendamentul 100
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) FEDER ar trebui să trateze problemele 
de accesibilitate și de depărtare de piețele 
importante cu care se confruntă regiunile 
cu o densitate foarte mică a populației, 

(10) FEDER ar trebui să trateze problemele 
de accesibilitate și de depărtare de piețele 
importante cu care se confruntă regiunile 
cu o densitate foarte mică a populației, 
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menționate în protocolul nr. 6 privind 
dispozițiile speciale pentru obiectivul nr. 6 
în cadrul Fondurilor structurale din 
Finlanda și din Suedia anexat la Actul de 
aderare din 1994. De asemenea, ar trebui 
ca FEDER să abordeze dificultățile 
deosebite cu care se confruntă anumite 
insule, zone muntoase, regiuni de frontieră 
și regiuni slab populate a căror situație 
geografică încetinește dezvoltarea, cu 
scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă a 
acestor zone și regiuni.

menționate în protocolul nr. 6 privind 
dispozițiile speciale pentru obiectivul nr. 6 
în cadrul Fondurilor structurale din 
Finlanda și din Suedia anexat la Actul de 
aderare din 1994. De asemenea, ar trebui 
ca FEDER să abordeze dificultățile 
deosebite cu care se confruntă anumite 
insule, zone muntoase, regiuni de frontieră 
și regiuni slab populate precum și orașele 
îndepărtate de la frontieră a căror situație 
geografică încetinește dezvoltarea, cu 
scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă a 
acestor zone și regiuni.

Or. es

Justificare

Orașele îndepărtate de la frontieră ar trebui să fie și ele incluse, dată fiind natura lor unică.

Amendamentul 101
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Fondurile FEDER dedicate 
infrastructurii de transport ar trebui 
direcționate în vederea promovării 
coeziunii sociale și teritoriale a UE prin 
reducerea diferențelor în dezvoltarea 
regională, în special prin îmbunătățirea 
accesibilității și mobilității populației și 
prin co-finanțarea unui sistem mai 
durabil de transport cu emisii reduse de 
carbon. Capacitatea de finanțare a 
infrastructurii de bază din domeniul 
transportului ar trebui să fie în 
continuare posibilă pentru toate regiunile, 
fără excepție.

Or. es
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Justificare

Finanțarea infrastructurii de bază din domeniul transportului ar trebui să continue să fie 
disponibilă pentru toate regiunile.

Amendamentul 102
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) O atenție deosebită ar trebui acordată 
regiunilor ultraperiferice, în special prin 
extinderea, cu titlu excepțional, a 
domeniului de intervenție al FEDER pentru 
a îngloba finanțarea ajutoarelor pentru 
funcționare care urmăresc să compenseze 
costurile suplimentare datorate situației lor 
speciale din punct de vedere economic și 
social, situație agravată de handicapurile 
care rezultă din factorii menționați la 
articolul 349 din tratat, respectiv izolarea, 
caracterul insular, suprafața mică, 
topografia și climatul defavorabil al acestor 
regiuni, precum și dependența lor 
economică față de un număr redus de 
produse, caracteristici permanente și 
combinate care împiedică în mod 
considerabil dezvoltarea acestor regiuni. 
Pentru a sprijini dezvoltarea activităților 
economice existente și viitoare, un procent 
de cel puțin 50% din alocația adițională 
specifică ar trebui alocat acțiunilor care 
contribuie la diversificarea și la 
modernizarea economiilor regiunilor 
ultraperiferice.

(11) O atenție deosebită ar trebui acordată 
regiunilor ultraperiferice, în special prin 
extinderea, cu titlu excepțional, a 
domeniului de intervenție al FEDER pentru 
a îngloba finanțarea ajutoarelor pentru 
funcționare care urmăresc să compenseze 
costurile suplimentare datorate situației lor 
speciale din punct de vedere economic și 
social, situație agravată de handicapurile 
care rezultă din factorii menționați la 
articolul 349 din tratat, respectiv izolarea, 
caracterul insular, suprafața mică, 
topografia și climatul defavorabil al acestor 
regiuni, precum și dependența lor 
economică față de un număr redus de 
produse, caracteristici permanente și 
combinate care împiedică în mod
considerabil dezvoltarea acestor regiuni. 
Pentru a sprijini dezvoltarea activităților 
economice existente și viitoare, un procent 
de cel puțin 30 % din alocația adițională 
specifică ar trebui alocat acțiunilor care 
contribuie la diversificarea și la 
modernizarea economiilor regiunilor 
ultraperiferice.

Or. fr

Justificare

Obiectivul recomandării procentului de 50 % din alocația specifică pentru măsurile de 
diversificare reprezintă o schimbare a paradigmei, care face ca aplicarea sa până în 2014 să 
fie nerealistă, deoarece obiectivele alocației sunt, în primul rând, reducerea costurilor 
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adiționale. Un procent de 30 % pare mai echilibrat în contextul local.

Amendamentul 103
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) O atenție deosebită ar trebui acordată 
regiunilor ultraperiferice, în special prin 
extinderea, cu titlu excepțional, a 
domeniului de intervenție al FEDER pentru 
a îngloba finanțarea ajutoarelor pentru 
funcționare care urmăresc să compenseze 
costurile suplimentare datorate situației lor 
speciale din punct de vedere economic și 
social, situație agravată de handicapurile 
care rezultă din factorii menționați la 
articolul 349 din tratat, respectiv izolarea, 
caracterul insular, suprafața mică, 
topografia și climatul defavorabil al acestor 
regiuni, precum și dependența lor 
economică față de un număr redus de 
produse, caracteristici permanente și 
combinate care împiedică în mod 
considerabil dezvoltarea acestor regiuni.
Pentru a sprijini dezvoltarea activităților 
economice existente și viitoare, un 
procent de cel puțin 50% din alocația 
adițională specifică ar trebui alocat 
acțiunilor care contribuie la diversificarea 
și la modernizarea economiilor regiunilor 
ultraperiferice.

(11) O atenție deosebită ar trebui acordată 
regiunilor ultraperiferice, în special prin 
extinderea, cu titlu excepțional, a 
domeniului de intervenție al FEDER pentru 
a îngloba finanțarea ajutoarelor pentru 
funcționare care urmăresc să compenseze 
costurile suplimentare datorate situației lor 
speciale din punct de vedere economic și 
social, situație agravată de handicapurile 
care rezultă din factorii menționați la 
articolul 349 din tratat, respectiv izolarea, 
caracterul insular, suprafața mică, 
topografia și climatul defavorabil al acestor 
regiuni, precum și dependența lor 
economică față de un număr redus de 
produse, caracteristici permanente și 
combinate care împiedică în mod 
considerabil dezvoltarea și competitivitatea 
acestor regiuni.

Or. pt

Justificare

În conformitate cu amendamentul din articolul 11 alineatul (1), paragraful 2, alocația 
adițională specifică este direcționată către regiunile ultraperiferice și către zonele slab 
populate. Dacă zonele slab populate nu trebuie să aloce un procent din alocația adițională 
specifică pentru anumite obiective, atunci nici regiunile ultraperiferice nu vor trebui să facă 
acest lucru. Alocația adițională specifică ar trebui aplicată uniform în toate regiunile.
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Amendamentul 104
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) O atenție deosebită ar trebui acordată 
regiunilor ultraperiferice, în special prin 
extinderea, cu titlu excepțional, a 
domeniului de intervenție al FEDER pentru 
a îngloba finanțarea ajutoarelor pentru 
funcționare care urmăresc să compenseze 
costurile suplimentare datorate situației lor 
speciale din punct de vedere economic și 
social, situație agravată de handicapurile 
care rezultă din factorii menționați la 
articolul 349 din tratat, respectiv izolarea, 
caracterul insular, suprafața mică, 
topografia și climatul defavorabil al acestor 
regiuni, precum și dependența lor 
economică față de un număr redus de 
produse, caracteristici permanente și 
combinate care împiedică în mod 
considerabil dezvoltarea acestor regiuni. 
Pentru a sprijini dezvoltarea activităților 
economice existente și viitoare, un procent 
de cel puțin 50% din alocația adițională 
specifică ar trebui alocat acțiunilor care 
contribuie la diversificarea și la 
modernizarea economiilor regiunilor 
ultraperiferice.

(11) O atenție deosebită ar trebui acordată 
regiunilor ultraperiferice, în special prin 
extinderea, cu titlu excepțional, a 
domeniului de intervenție al FEDER pentru 
a îngloba finanțarea ajutoarelor pentru 
funcționare care urmăresc să compenseze 
dezavantajele datorate situației lor speciale 
din punct de vedere economic și social, 
situație agravată de handicapurile care 
rezultă din factorii menționați la articolul 
349 din tratat, respectiv izolarea, caracterul 
insular, suprafața mică, topografia și 
climatul defavorabil al acestor regiuni, 
precum și dependența lor economică față 
de un număr redus de produse, 
caracteristici permanente și combinate care 
împiedică în mod considerabil dezvoltarea 
acestor regiuni. Pentru a sprijini 
dezvoltarea activităților economice 
existente și viitoare, un procent de cel puțin 
50 % din alocația adițională specifică ar 
trebui alocat acțiunilor care contribuie la 
diversificarea și la modernizarea 
economiilor regiunilor ultraperiferice.

Or. es

Justificare

Așa cum se prevede la articolul 349 din tratat, permanența și combinarea mai multor factori 
generează anumite dezavantaje pentru aceste teritorii, care sunt cel mai greu de cuantificat.

Amendamentul 105
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
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Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și 
femei, precum și a integrării principiului 
egalității șanselor, în cursul tuturor 
etapelor punerii în aplicare a FEDER, 
inclusiv elaborarea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea.

Or. en

Amendamentul 106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a defini procedurile de selecție 
și de punere în aplicare a acțiunilor 
inovatoare, trebuie să se delege Comisiei
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
ceea ce privește conținutul și domeniul de 
aplicare stabilite la articolul 9. Este
deosebit de importantă realizarea de către 
Comisie a unor consultări adecvate în etapa 
pregătitoare, inclusiv la nivel de experți. 
Comisia, în momentul pregătirii și 
elaborării actelor delegate, ar trebui să 
garanteze transmiterea simultană, promptă 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

(12) Pentru a defini procedurile de selecție 
și de punere în aplicare a acțiunilor 
inovatoare, în conformitate cu articolul 290 
din tratat, în ceea ce privește conținutul și 
domeniul de aplicare stabilite la articolul 9, 
este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate în 
etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de 
experți. Comisia ar trebui să asigure o 
transmitere simultană, în timp util și 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. es

Amendamentul 107
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Patrice Tirolien, Georgios Stavrakakis
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Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare în ceea 
ce privește lista orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare 
urbană. Respectivele 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 
executare de către Comisie.

eliminat

Or. de

Amendamentul 108
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a asigura condiții uniforme 
de punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare în ceea 
ce privește lista orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare 
urbană. Respectivele 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
executare de către Comisie.

eliminat
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Amendamentul 109
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare în ceea ce 
privește lista orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare 
urbană. Respectivele 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 executare de către 
Comisie.

(13) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare în ceea ce 
privește lista indicatorilor comuni. 
Respectivele 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 executare de către 
Comisie.

Or. en

Amendamentul 110
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare în ceea ce 
privește lista orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare 
urbană. Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 

(13) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare în ceea ce 
privește participanții la platforma de 
dezvoltare urbană. Respectivele 
competențe ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
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(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 executare de către 
Comisie.

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 executare de către Comisie.

Or. es

Amendamentul 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la reducerea 
disparităților dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și la 
insuficienta dezvoltare a regiunilor mai 
puțin favorizate, acordându-se o atenție 
specială zonelor rurale, zone afectate de 
tranziția industrială și regiunilor care 
suferă de un handicap natural sau 
demografic grav și permanent, cum ar fi 
regiunile din extremitatea nordică, cu o 
densitate foarte redusă a populației, și 
regiunile de insulă, transfrontaliere și 
muntoase, așa cum se prevede la articolul 
174 din TFUE.
Mai exact și în conformitate cu 
prevederile de la articolul 176 din TFUE, 
FEDER va contribui la finanțarea 
acțiunilor care au drept scop consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale, 
corectând principalele dezechilibre 
regionale din Uniune prin sprijinirea 
dezvoltării și a ajustării structurale a 
economiilor regionale celor mai puțin 
dezvoltate, inclusiv prin reconversia 
regiunilor industriale aflate în declin.

Or. es
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Amendamentul 112
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, a regiunilor mai 
puțin dezvoltate sau a regiunilor care se 
confruntă cu probleme și handicapuri 
demografice.

Or. de

Amendamentul 113
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate, precum și a 
regiunilor cu provocări demografice 
majore.

Or. de
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Amendamentul 114
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale și infra-
regionale prin sprijinirea dezvoltării 
durabile și a ajustării structurale a 
economiilor regionale, inclusiv prin 
reconversia regiunilor industriale aflate în 
declin și a regiunilor mai puțin dezvoltate.

Or. en

Amendamentul 115
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate și prin luarea în 
considerare a caracteristicilor specifice 
ale regiunilor care suferă de un handicap 
natural sau demografic grav și 
permanent, cum ar fi regiunile din 
extremitatea nordică, cu o densitate foarte 
redusă a populației, și regiunile de insulă, 
transfrontaliere și muntoase.
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Or. fr

Justificare

Ar trebui reamintit faptul că FEDER nu are ca scop oferirea de asistență pentru zonele 
industriale în declin și regiunilor cu dezvoltare insuficientă în vederea recuperării decalajului 
economic, ci contribuie și la dezvoltarea regiunilor care suferă în urma handicapurilor 
naturale și la dezvoltarea regiunilor ultraperiferice.

Amendamentul 116
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, a regiunilor mai 
puțin dezvoltate și a regiunilor care se 
confruntă cu probleme demografice și 
handicapuri naturale;

Or. en

Amendamentul 117
Riikka Manner, Jens Nilsson

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
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inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, a regiunilor mai 
puțin dezvoltate și a regiunilor care se 
confruntă cu provocări și handicapuri 
demografice și geografice.

Or. en

Amendamentul 118
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale și infra-
regionale prin sprijinirea dezvoltării 
durabile și a ajustării structurale a 
economiilor regionale, inclusiv prin 
reconversia regiunilor industriale aflate în 
declin, a regiunilor mai puțin dezvoltate și 
a regiunilor care se confruntă cu 
provocări și demografice și handicapuri 
naturale.

Or. en

Amendamentul 119
Viktor Uspaskich

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
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structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, a regiunilor mai 
puțin dezvoltate și a regiunilor care se 
confruntă cu provocări și handicapuri 
demografice și sociale.

Or. en

Amendamentul 120
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, a regiunilor mai 
puțin dezvoltate și prin soluționarea 
dificultăților care afectează teritoriile care 
se confruntă cu handicapuri naturale sau 
demografice grave și permanente.

Or. en

Amendamentul 121
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
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sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, a regiunilor mai 
puțin dezvoltate, precum și a regiunilor cu 
provocări demografice și handicapuri 
infrastructurale și naturale.

Or. de

Justificare

Provocările demografice precum declinul populației și în special migrația către exterior 
reprezintă probleme grave, imputabile handicapurilor infrastructurale și naturale. În ceea ce 
privește regiunile insuficient dezvoltate, această stare este adesea imputabilă problemelor de 
acest tip, motiv pentru care este absolut necesar să fie menționate aici.

Amendamentul 122
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale și infra-
regionale prin sprijinirea dezvoltării și a 
ajustării structurale a economiilor 
regionale, inclusiv prin reconversia 
regiunilor industriale aflate în declin, a 
regiunilor mai puțin dezvoltate și a 
regiunilor care se confruntă cu provocări 
și demografice și handicapuri naturale.

Or. en

Amendamentul 123
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării, competitivității și a 
ajustării structurale a economiilor 
regionale, inclusiv prin reconversia 
regiunilor industriale aflate în declin și a 
regiunilor mai puțin dezvoltate, precum și 
a regiunilor ultraperiferice.

Or. pt

Justificare

Îmbunătățirea competitivității regionale este crucială pentru îmbunătățirea standardelor de 
viață ale populațiilor. Dacă FEDER are o alocație suplimentară specifică pentru regiunile 
ultraperiferice, este normal ca aceste regiuni să fie identificate în funcțiile fondului respectiv.

Amendamentul 124
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate, precum și a 
regiunilor insulare, transfrontaliere și 
muntoase, a regiunilor slab populate și a 
orașelor îndepărtate de la frontieră.

Or. es
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Justificare

FEDER ar trebui să contribuie la reducerea disparităților dintre nivelurile de dezvoltare ale 
diferitelor regiuni și dezvoltarea insuficientă a regiunilor celor mai puțin favorizate. Aceste 
regiuni ar trebui să includă zonele afectate de tranziția industrială și regiunile care suferă de 
handicapuri grave și permanente, naturale sau demografice, precum regiunile insulare, 
transfrontaliere și muntoase, regiunile slab populate și orașele îndepărtate de la frontieră.

Amendamentul 125
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, a regiunilor mai 
puțin dezvoltate, precum și a regiunilor 
care se confruntă cu provocări și 
handicapuri demografice și geografice.

Or. pt

Amendamentul 126
Erminia Mazzoni

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale.
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inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

Or. en

Amendamentul 127
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate și prin luarea în 
considerare a caracteristicilor specifice 
ale regiunilor care suferă de un handicap 
natural sau demografic grav și 
permanent, cum ar fi regiunile din 
extremitatea nordică, cu o densitate foarte 
redusă a populației, și regiunile de insulă, 
transfrontaliere și muntoase.

Or. fr

Amendamentul 128
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
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principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, a regiunilor mai 
puțin dezvoltate, a regiunilor cu un 
handicap natural și a regiunilor care se 
confruntă cu provocări și handicapuri
demografice.

Or. en

Justificare

Regiunea Lombardiei consideră necesară susținerea reechilibrării teritoriale prin 
promovarea coeziunii teritoriale a zonelor dezavantajate.

Amendamentul 129
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolele 174 și 349 
din TFUE, în conjuncție cu articolul 
176, Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER) are ca obiectiv 
reducerea disparității dintre nivelurile 
de dezvoltare din diferitele regiuni și 
reducerea dezvoltării insuficiente a 
regiunilor celor mai puțin favorizate. 
Dintre aceste regiuni, ar trebui să se 
acorde o atenție specială zonelor rurale, 
zonelor afectate de tranziția industrială 
și regiunilor cu handicapuri naturale și 
demografice grave și permanente, 
precum regiunile ultraperiferice, 
regiunile din extremitatea nordică cu o 
densitate foarte scăzută a populației și 
regiunile insulare, transfrontaliere și 
muntoase.

Or. pt
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Amendamentul 130
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propunere de regulament
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Promovarea egalității între bărbați și 

femei și nediscriminarea
În conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 [RDC], 
statele membre și Comisia se vor asigura 
că egalitatea dintre bărbați și femei și 
integrarea perspectivei asupra genului 
sunt promovate pe durata pregătirii și 
punerii în aplicare a programelor 
FEDER.

Or. de

Amendamentul 131
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
(nou) Promovarea egalității de șanse și 

nediscriminarea
Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și 
femei și integrarea principiului de 
egalitate de șanse în domeniul respectiv în 
fiecare dintre diferitele etape ale aplicării
FEDER. Statele membre și Comisia iau 
măsurile adecvate pentru prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă 
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sau origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul diferitelor etape ale aplicării 
FEDER și în special în ceea ce privește 
accesul la fonduri. În special, 
accesibilitatea persoanelor cu handicap 
este unul dintre criteriile care trebuie 
respectate la definirea operațiunilor 
cofinanțate din FEDER și de care trebuie 
să se țină seama în fiecare dintre diferitele 
etape ale aplicării.

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. (...)/2012 (RDC), promovarea 
egalității de gen și a non-discriminării este promovată în momentul în care se pregătesc și se 
pun în aplicare programele. Regulamentul privind prevederile specifice ale FEDER ar trebui 
să conțină o prevedere referitoare la egalitatea de gen și nediscriminare, ca și în cazul 
regulamentului privind FSE.

Amendamentul 132
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER sprijină: FEDER sprijină următoarele activități, 
pentru a contribui la prioritățile de 
investiții prevăzute la articolul 5

Or. en

Amendamentul 133
Ramona Nicole Mănescu

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

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

(a) investițiile care contribuie la crearea și 
salvgardarea locurilor de muncă durabile, 
prin intermediul unor ajutoare directe 
pentru investițiile în zonele care contribuie 
la o creștere inteligentă, durabilă și 
cuprinzătoare, în primul rând în 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și 
în întreprinderile din sectorul economiei 
sociale;

Or. en

Amendamentul 134
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) investițiile tangibile și intangibile care 
contribuie la crearea și salvgardarea 
locurilor de muncă durabile, prin 
intermediul unor ajutoare directe pentru 
investiții exclusiv în întreprinderile mici și 
mijlocii (IMM-uri) și în 
microîntreprinderi, inclusiv în cele din 
sectorul economiei sociale;

Or. xm

Justificare

IMM-urile și microîntreprinderile beneficiază la momentul de față într-o foarte mică măsură 
de fondurile structurale deoarece, spre deosebire de marile întreprinderi, nu au întotdeauna 
suficiente resurse pentru a crește. Deoarece reprezintă motoarele economiei noastre, 
alocarea fondurilor structurale către IMM-uri și microîntreprinderi va facilita realizarea 
potențialului lor de creștere și crearea de locuri de muncă prin respectarea principiilor Small 
Business Act.
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Amendamentul 135
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) investițiile productive care contribuie la 
crearea și salvgardarea locurilor de muncă 
durabile, prin intermediul unor ajutoare 
directe pentru investițiile în întreprinderi, 
în special în întreprinderile mici și mijlocii 
(IMM-uri), inclusiv în întreprinderile 
sociale și în cele din sectorul economiei 
sociale;

Or. es

Amendamentul 136
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 137
Richard Seeber

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



AM\903902RO.doc 51/171 PE491.053v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) investițiile productive care contribuie la 
crearea și salvgardarea locurilor de muncă 
durabile, inter alia prin intermediul unor 
ajutoare directe pentru investițiile în 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);
Aceasta vizează de asemenea și sectorul 
serviciilor.

Or. de

Justificare

Societățile prestatoare de servicii adaugă o valoare semnificativă la ocuparea forței de 
muncă și la creșterea economică, acesta fiind motivul pentru care ar trebui să fie și ele 
incluse aici.

Amendamentul 138
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 139
Nuno Teixeira

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

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

(a) investițiile productive care contribuie la 
crearea și salvgardarea locurilor de muncă 
durabile, prin intermediul unor ajutoare 
directe pentru investițiile în întreprinderi;

Or. pt

Justificare

Întreprinderile mari investesc sume considerabile de bani în mașini, echipamente și în alte 
zone de producție, subcontractând produse și servicii către IMM-uri. Deoarece marile 
întreprinderi au o capacitate mai mare de a crea locuri de muncă, de a susține dezvoltarea 
IMM-urilor și de a contribui la îmbunătățirea economiei regionale, este normal să fie 
eligibile.

Amendamentul 140
Viktor Uspaskich

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 141
Michael Theurer

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

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

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

Or. de

Amendamentul 142
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

IMM-urile sunt o prioritate pentru investițiile din sectorul producției, însă FEDER ar trebui 
să poată susține și întreprinderile mai mari.

Amendamentul 143
Fiorello Provera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 144
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) investițiile în producție care 
contribuie la înființarea sau păstrarea 
locurilor de muncă din IMM-uri și la 
realizarea priorităților de investiții din 
articolul 5 alineatul (1) și alineatul (4), 
indiferent de dimensiunea întreprinderii;

Or. de

Amendamentul 145
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) investițiile în infrastructurile din 
domeniul economiei

Or. de

Amendamentul 146
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Investițiile din producție care 
contribuie la prioritățile de investiții 
prevăzute în articolul 5 alineatul (1) și 
alineatul (4) indiferent de dimensiunea 
întreprinderii

Or. en

Amendamentul 147
Manfred Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) investițiile din producție care 
contribuie la prioritățile de investiții 
prevăzute în articolul 5 alineatul (1) și 
alineatul (4) indiferent de dimensiunea 
întreprinderii.
(Aceasta va fi litera (b), transformând 
actuala literă (b) în (c) etc.)

Or. en

Amendamentul 148
Ramona Nicole Mănescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Promovarea IMM-urilor, permițându-
le în același timp statelor membre să 
susțină și întreprinderile mai mari atunci 
când creează locuri de muncă în 
conformitate cu strategiile de dezvoltare 
națională și regională din cadrul UE 
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2020;

Or. en

Amendamentul 149
Ramona Nicole Mănescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în infrastructuri care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
energiei, al mediului, al transportului și al 
tehnologiilor informației și ale 
comunicației (TIC);

(b) investițiile în infrastructuri care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
energiei, al mediului, al turismului și al 
transportului durabil și al tehnologiilor 
informației și ale comunicației (TIC);

Or. en

Amendamentul 150
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în infrastructuri care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
energiei, al mediului, al transportului și al 
tehnologiilor informației și ale 
comunicației (TIC);

(b) investițiile în infrastructuri care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
energiei, al mediului, al turismului, al 
transportului și al tehnologiilor informației 
și ale comunicației (TIC);

Or. de

Justificare

Turismul aduce o contribuție semnificativă la ocuparea forței de muncă , la creșterea 
economică și la o colaborare de succes la nivel interregional și transnațional și din acest 
motiv ar trebui să fie inclus în acest punct.
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Amendamentul 151
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în infrastructuri care le 
oferă servicii de bază cetățenilor în 
domeniul energiei, al mediului, al 
transportului și al tehnologiilor informației 
și ale comunicației (TIC);

(b) investițiile în infrastructuri de bază în 
domeniul energiei, al mediului, al 
transportului și al tehnologiilor informației 
și ale comunicației (TIC);

Or. es

Amendamentul 152
Fiorello Provera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în infrastructuri care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
energiei, al mediului, al transportului și al 
tehnologiilor informației și ale 
comunicației (TIC);

(b) investițiile în infrastructuri care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
energiei, al mediului, al turismului și al 
transportului durabil și al tehnologiilor 
informației și ale comunicației (TIC);

Or. en

Amendamentul 153
Peter Simon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în infrastructuri care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
energiei, al mediului, al transportului și al 
tehnologiilor informației și ale 

(b) investițiile în infrastructuri economice 
și în furnizarea de servicii de bază 
cetățenilor în domeniul energiei, al 
mediului, al transportului și al tehnologiilor 
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comunicației (TIC); informației și ale comunicației (TIC);

Or. de

Justificare

Clarificarea formulării, deoarece investițiile în infrastructura economică sunt centrale pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute în strategia UE-2020 și, conform Comisiei, ar trebui de 
asemenea promovate în viitor. Acest lucru ar trebui să rezulte în mod clar din formularea 
regulamentului.

Amendamentul 154
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în infrastructuri care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
energiei, al mediului, al transportului și al 
tehnologiilor informației și ale 
comunicației (TIC);

(b) investițiile în infrastructuri care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
energiei, al mediului, al apei, al 
transportului și al tehnologiilor informației 
și ale comunicației (TIC);

Or. en

Amendamentul 155
Kerstin Westphal, Petra Kammerevert, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, 
Patrice Tirolien

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății, al culturii, al 
sportului și al educației, precum și într-o 
infrastructură care să ia în considerare 
populația în curs de îmbătrânire;

Or. de
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Amendamentul 156
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației, 
al sportului, culturii și turismului;

Or. de

Amendamentul 157
Ramona Nicole Mănescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile accesibile 
din domeniul afacerilor, al sănătății 
sociale, al locuințelor, al educației, al 
culturii, sportului și turismului;

Or. en

Amendamentul 158
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile accesibile 
din domeniul social, al sănătății¸ al 
educației, al culturii și sportului, precum 
și în locuințele accesibile și turismul 
durabil;
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Or. en

Amendamentul 159
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în dezvoltarea locuințelor 
sociale precum și în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației, 
accesibile cât mai multor persoane;

Or. fr

Amendamentul 160
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile accesibile
din domeniul social, al sănătății, al 
educației, al culturii, sportului și 
turismului;

Or. en

Amendamentul 161
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății, al sportului și 
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al educației;

Or. en

Justificare

Sportul are un impact economic important în Europa și constituie un instrument real de 
coeziune socială în UE și în regiunile sale. Este o sursă semnificativă de cheltuieli publice și 
private, cum ar fi cheltuielile din infrastructură, pentru evenimentele majore sau facilitățile 
de divertisment. Structurile sportive, în special la nivel local, vor necesita investiții și 
reconfigurări inovatoare pentru a face față nevoilor în continuă evoluție din domeniul 
sportului și activității fizice din secolul XXI.

Amendamentul 162
Fiorello Provera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile accesibile
din domeniul social, al sănătății, al 
locuințelor, al educației, al culturii, 
sportului și turismului;

Or. en

Amendamentul 163
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile accesibile
din domeniul social, al sănătății, al 
locuințelor, al îngrijirii copiilor, al 
moștenirii culturale și al educației;

Or. en
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Amendamentul 164
Mojca Kleva

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile accesibile 
din domeniul social, al sănătății, al 
cercetării, inovării și al educației;

Or. en

Amendamentul 165
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, inclusiv al locuințelor, al 
sănătății și al educației;

Or. en

Amendamentul 166
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației, 
al culturii, sportului și turismului;

Or. es
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Amendamentul 167
Markus Pieper, Joachim Zeller

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății, al locuințelor
și al educației;

Or. de

Amendamentul 168
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile accesibile
din domeniul social, al sănătății, al 
locuințelor, al educației, al culturii, 
sportului și turismului;

Or. en

Amendamentul 169
Manfred Weber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul afacerilor, social, al sănătății și 
al educației;

Or. en
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Amendamentul 170
Michael Theurer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății și al educației;

(c) investițiile în infrastructurile din 
domeniul social, al sănătății, al sportului și 
al educației;

Or. en

Amendamentul 171
Michael Theurer, Nadja Hirsch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) susținerea turismului prin proiecte și 
programe cu orientare specifică, durabile, 
adaptate, în special prin
(i) asistență pentru dezvoltarea turismului 
în zonele slabe din punct de vedere 
structural, dezavantajate sau inaccesibile;
(ii) dezvoltarea turismului în regiunile 
îndepărtate, în cele frontaliere și în zonele 
din regiunile ultraperiferice;
(iii) susținere și promovarea de măsuri 
pentru protejarea climatului și a mediului 
și pentru utilizarea durabilă a resurselor 
din zona turismului

Or. de

Amendamentul 172
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) dezvoltarea potențialului endogen al 
capacității de cercetare și dezvoltare la 
nivelurile local și regional, inclusiv prin 
crearea de grupuri. Aceste măsuri includ:

Or. de

Amendamentul 173
Ramona Nicole Mănescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) investițiile în potențialul endogen prin 
investiții fixe în echipamente și în 
serviciile de infrastructură pe scară mică 
pentru întreprinderi, în special IMM-uri, 
asistența pentru organismele din 
domeniul cercetării și inovării;

Or. en

Amendamentul 174
Ramona Nicole Mănescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 175
Nuno Teixeira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) investiții în aparate, echipamente și 
infrastructuri;

Or. pt

Justificare

Ar trebui să li se permită întreprinderilor să investească în aparate și echipamente care le 
dau posibilitatea de a moderniza producția și de a îmbunătăți competitivitatea industrială. 
Întreprinderile europene vor putea concura puternic pe piețele internaționale, vor putea 
dezvolta noi produse cu o valoare adăugată mai mare și vor putea satisface nevoile 
populației numai dacă vor utiliza cele mai noi aparate industriale.

Amendamentul 176
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) investiții fixe în echipamente și 
infrastructuri;

Or. de

Amendamentul 177
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

Dată fiind întârzierea din cadrul infrastructurii din cercetare existentă în Europa, nu este 
recomandabil să se adopte reglementări care să restricționeze orice tip de infrastructură de 
cercetare din considerente de dimensiune. Pe de altă parte, se înțelege faptul că, dată fiind 
obligația propusă de CE de a concentra un procent mare din acțiuni către obiective tematice 
specifice, este indicat să se relaxeze scala investițiilor în echipamente și infrastructură.

Amendamentul 178
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) investițiile pentru promovarea 
turismului, inclusiv a activităților de 
turism maritim și pentru protejarea 
moștenirii artistice și culturale

Or. it

Justificare

Finanțarea pentru promovarea turismului și pentru protejarea moștenirii artistice și culturale 
este considerată extrem de relevantă pentru îndeplinirea obiectivelor Fondului european de 
dezvoltare regională.

Amendamentul 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijin pentru întreprinderi, în special 
pentru IMM-uri și servicii prestate 

(ii) sprijin și asistență pentru întreprinderi, 
în special pentru toate categoriile de IMM-
uri, inclusiv microîntreprinderile, 
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acestora; incluzându-le pe cele din economia 
socială;

Or. xm

Justificare

IMM-urile și microîntreprinderile beneficiază la momentul de față într-o foarte mică măsură 
de fondurile structurale deoarece, spre deosebire de marile întreprinderi, nu au întotdeauna 
suficiente resurse pentru a crește. Deoarece reprezintă motoarele economiei noastre, 
alocarea fondurilor structurale către IMM-uri și microîntreprinderi va facilita realizarea 
potențialului lor de creștere și crearea de locuri de muncă prin respectarea principiilor Small 
Business Act.

Amendamentul 180
Ramona Nicole Mănescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) sprijin și asistență pentru întreprinderi, 
servicii și coaching pentru întreprinderi,
în special pentru diferitele categorii de
IMM-uri, incluzând microîntreprinderile 
și întreprinderile din cadrul economiei 
sociale;

Or. en

Amendamentul 181
Fiorello Provera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) sprijin și asistență pentru întreprinderi, 
în special pentru toate categoriile de IMM-
uri, inclusiv microîntreprinderile și 
incluzându-le pe cele din economia 
socială;
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Or. en

Amendamentul 182
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) sprijin pentru întreprinderi, în special 
pentru IMM-uri și economia socială;

Or. en

Amendamentul 183
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 184
Ramona Nicole Mănescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijin pentru organismele publice de 
cercetare și inovare și investiții în 
favoarea tehnologiei și a cercetării 

eliminat
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aplicate în întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 185
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijin pentru organismele publice de 
cercetare și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi;

(iii) sprijin pentru organismele de cercetare 
și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi, precum și inițiative de 
cercetare și dezvoltare din partea 
întreprinderilor publice de cercetare, în 
parteneriat cu întreprinderile private;

Or. pt

Amendamentul 186
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijin pentru organismele publice de 
cercetare și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi;

(iii) sprijin pentru organismele de cercetare 
și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi;

Or. de

Amendamentul 187
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijin pentru organismele publice de 
cercetare și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi;

(iii) sprijin pentru organismele publice și 
private de cercetare și inovare și investiții 
în favoarea tehnologiei și a cercetării 
aplicate în întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 188
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijin pentru organismele publice de 
cercetare și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi;

(iii) sprijin pentru organismele de cercetare 
și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi;

Or. es

Amendamentul 189
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijin pentru organismele publice de 
cercetare și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi;

(iii) sprijin pentru organismele publice de 
cercetare și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi; aceasta include crearea 
unor instituții de cercetare de top, de 
exemplu ca parte a unei concurențe 
corespunzătoare sub egida programului 
Orizont 2020, precum și promovarea 
tuturor măsurilor pentru a face ca aceste 
instituții să devină atrăgătoare pe plan 
internațional, fapt care va include salarii 
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competitive la nivel internațional;

Or. de

Justificare

A se vedea, de asemenea, în acest context, considerentul 5a (nou). Pentru a atrage 
cercetătorii de renume și întreprinderile inovatoare, regiunile ar trebui să creeze condiții 
generale atrăgătoare în ansamblul lor. Aceasta înseamnă salarii competitive la nivel 
internațional pentru oamenii de știință, precum și oportunități de învățare a limbii engleze, 
spații comerciale sau servicii moderne de administrare online. În acest scop, regiunile trebuie 
să poată introduce fonduri FEDER.

Amendamentul 190
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) susținerea redezvoltării fostelor zone 
industriale și miniere;

Or. de

Amendamentul 191
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) constituirea de rețele, cooperarea și 
schimbul de experiență între autoritățile 
locale și regionale și principalii actori 
sociali, economici, de mediu și din 
domeniul cercetării și inovării și 
organizațiile non-guvernamentale;

Or. en
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Amendamentul 192
Ramona Nicole Mănescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) constituirea de rețele, cooperarea, 
crearea de capacități, studii și acțiuni 
pregătitoare și schimbul de experiență 
între autoritățile locale și regionale și 
principalii actori sociali, economici și de
mediu, inclusiv ONG-urile;

Or. en

Amendamentul 193
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) constituirea de rețele, cooperarea și 
schimbul de experiență între autoritățile 
locale și regionale și principalii actori 
sociali, economici și de mediu, incluzând 
organizațiile non-guvernamentale;

Or. en

Amendamentul 194
Fiorello Provera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

schimbul de experiență între autoritățile 
locale și regionale și principalii actori 
sociali, economici și de mediu;

Or. en

Amendamentul 195
Mojca Kleva

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) constituirea de rețele, cooperarea, 
crearea de capacități, studii și acțiuni 
pregătitoare și schimbul de experiență 
între autoritățile locale și regionale și
principalii actori sociali, economici și de 
mediu;

Or. en

Amendamentul 196
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) constituirea de rețele, cooperarea și 
schimbul de experiență între actori 
regionali, locali și de altă natură, în 
cadrul societății civile și în domeniul 
științific și al cercetării;

Or. es

Amendamentul 197
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) constituirea de rețele, cooperarea și 
schimbul de experiență între regiuni, orașe 
și principalii actori sociali, economici și de 
mediu, precum și actorii din domeniul 
științei și cercetării;

Or. de

Amendamentul 198
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 199
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 200
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) constituirea de rețele, cooperarea și 
schimbul de experiență între autoritățile 
locale și regionale și principalii actori 
sociali, economici și de mediu, inclusiv 
ONG-urile;

Or. en

Amendamentul 201
Nuno Teixeira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Justificare

Insulele ar trebui să fie și ele implicate în partajarea de experiență și bune practici, deoarece 
îndepărtarea lor de teritoriul continental înseamnă că trebuie să fie deosebit de creative și 
curajoase în punerea în aplicare a proiectelor pe teritoriul lor.

Amendamentul 202
László Surján
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d – punctul iv - litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asistență pentru reducerea 
disparităților intra-regionale, promovarea 
înțelegerii interculturale;

Or. en

Amendamentul 203
Fiorello Provera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) crearea de instrumente financiare, 
cum ar fi împrumuturi, garanții și 
instrumente de capital, sau de alte forme 
de asistență care poate fi reînnoită, astfel 
cum prevede articolul 32 din 
Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 [RDC];

Or. en

Amendamentul 204
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) crearea de capacități noi, studii și 
acțiuni pregătitoare;

Or. en
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Amendamentul 205
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) crearea de instrumente financiare, 
cum ar fi împrumuturi, garanții și 
instrumente de capital, sau de alte forme 
de asistență care poate fi reînnoită, astfel 
cum prevede articolul 32 din 
Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 [RDC]

Or. en

Amendamentul 206
Mojca Kleva

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dezvoltarea unor instrumente 
financiare cum ar fi împrumuturile, 
garanțiile și instrumentele de capital sau 
alte forme de asistență care poate fi 
reînnoită, așa cum se definește în 
regulamentul financiar, în vederea 
facilitării investițiilor comune de către 
sectorul privat, în cazul unei 
disfuncționalități a pieții sau a unor 
situații de investiții suboptime

Or. en

Amendamentul 207
László Surján

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

(e) asistență tehnică. (e) asistență tehnică. Inclusiv:
(i) programe tematice de pregătire și 
informare pentru potențialii beneficiari
(ii) crearea de capacități pentru decidenții
de la nivel național și regional, cu privire 
la simplificarea și coordonarea 
procedurilor

Or. en

Amendamentul 208
Tamás Deutsch

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- investițiile în regenerarea economică, 
socială și de mediu a zonelor urbane.

Or. en

Amendamentul 209
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 210
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Sprijinul FEDER ar trebui să fie disponibil în regiunile mai dezvoltate, pentru investițiile în 
infrastructurile care le oferă servicii de bază cetățenilor în domeniul mediului, al 
transportului și al TIC.

Amendamentul 211
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 212
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 213
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. it

Justificare

Excluderea infrastructurii din planul investițional nu ia în calcul în mod adecvat cerințele și 
dificultățile pe care criza actuală le generează în zonele cele mai îndepărtate de continentul 
european. Este vital ca regiunile mai dezvoltate să poată de asemenea să beneficieze de 
aceste investiții, cu condiția ca aceste investiții să fie legate de obiectivele strategiei Europa 
2020.

Amendamentul 214
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 215
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 216
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de



AM\903902RO.doc 83/171 PE491.053v01-00

RO

Justificare

Investițiile în infrastructură, chiar și în regiunile mai bine dezvoltate, sunt benefice pentru 
întreaga populație a Uniunii Europene.

Amendamentul 217
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pt

Justificare

Regiunile mai dezvoltate ar trebui să poată investi în aceste sectoare, deoarece vor contribui 
la obiectivele strategiei Europa 2020 și vor îmbunătăți standardele de viață ale populației din 
punct de vedere al mediului, al tehnologiei și al transportului durabil.

Amendamentul 218
Peter Simon

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Justificare

Pentru a realiza obiectivele programului Europa 2020, ar trebui ca serviciile de bază pentru 
cetățeni din domeniul mediului, al transportului și al TIC să poată fi eligibile pentru a 
beneficia de asistență, chiar și în regiunile mai dezvoltate.

Amendamentul 219
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În regiunile mai dezvoltate, FEDER nu 
sprijină investițiile în infrastructurile care 
le oferă servicii de bază cetățenilor în 
domeniul mediului, al transportului și al 
TIC, cu excepția sectoarelor 
infrastructurilor ecologice, ale serviciilor 
ecosistemice, biodiversității, TIC ecologice 
și al soluțiilor de transport favorabile 
mediului înconjurător, în vederea 
promovării mersului pe jos, a ciclismului, 
a deținerii și utilizării în comun a 
automobilelor și transportului public 
local.
De asemenea, prin derogare de la cele de 
mai sus, FEDER susține infrastructura, 
furnizând servicii de bază către cetățeni în 
domeniul TIC, inclusiv rețele de înaltă 
viteză în regiunile mai dezvoltate din 
zonele care se confruntă cu handicapuri 
naturale grave și permanente, așa cum se 
indică la articolul 111 alineatul (4), 
literele (a), (b)și (c) din Regulamentul 
(UE) nr. [...]/2012 [RDC].

Or. en

Justificare

Regiunile mai dezvoltate nu au nevoie, la modul general, de asistență UE pentru investiții în 
infrastructura gri de bază, în domeniul mediului înconjurător și al transportului, în timp ce 
promovarea infrastructurii inovatoare ecologice și durabile este încă necesară și adesea mai 
eficientă din punct de vedere al costurilor pentru stimularea oportunităților de afaceri în 
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conformitate cu UE 2020. Mai mult, investițiile în infrastructura TIC de bază, cum ar fi 
rețelele de mare viteză, ar trebui eligibile în toate acele zone care se află încă în urmă din 
cauza unor handicapuri naturale grave și permanente.

Amendamentul 220
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a reduce disparitățile interne în 
materie de dezvoltare, este posibil să fie 
necesară și realizarea, în regiunile mai 
dezvoltate, de investiții în infrastructurile 
care le oferă servicii de bază cetățenilor în 
domeniul mediului, al transportului și al 
TIC.

Or. en

Amendamentul 221
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În regiunile mai dezvoltate, FEDER este 
deschis soluțiilor inovatoare în domeniul
serviciilor ecosistemice, al biodiversității 
și infrastructurilor ecologice, al 
organizării sociale, al soluțiilor de 
transport favorabile mediului
înconjurător, al transportului public local 
și al TIC.

Or. en
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Amendamentul 222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În regiunile mai dezvoltate, reducerea 
disparităților interne în dezvoltare poate 
face necesar ca FEDER să sprijine
investițiile în infrastructurile care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
mediului, al transportului și al TIC.

Or. es

Amendamentul 223
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 224
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În regiunile mai dezvoltate, FEDER nu 
sprijină investițiile în infrastructurile care 
le oferă servicii de bază cetățenilor în 

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

domeniul mediului, al transportului și al 
TIC, cu excepția regiunilor incluse în 
cooperarea transfrontalieră așa cum este 
definită la articolul 3 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 privind prevederile 
specifice pentru asistența din Fondul 
european de dezvoltare regională în 
vederea obiectivului de cooperare 
teritorială europeană. 

Or. en

Amendamentul 225
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În regiunile mai dezvoltate, FEDER nu 
sprijină investițiile în infrastructurile care 
le oferă servicii de bază cetățenilor în 
domeniul mediului, al transportului și al 
TIC, dar este deschis soluțiilor inovatoare 
în domeniile serviciilor ecosistemelor, al 
biodiversității și al infrastructurilor 
ecologice, al soluțiilor de transport 
ecologice și al TIC ecologice.

Or. en

Justificare

It is sensible that large scale investments in grey infrastructure for the environment, transport 
and ICT are no longer a priority in more developed regions that have been benefiting of CP 
for a long time. However, Article 3 should not prohibit investments in innovative solutions for 
ecosystems protection, green infrastructure and biodiversity and environmentally friendly 
transport systems whatever the level of development of the region is. These are often the most 
cost effective investments fostering new skills and business opportunities. They should be 
promoted everywhere, the contrary would be counterproductive with EU 2020 environmental 
targets.
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Amendamentul 226
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În regiunile mai dezvoltate, FEDER este 
deschis soluțiilor inovatoare în domeniul
serviciilor ecosistemice, al biodiversității 
și infrastructurilor ecologice, al 
organizării sociale, al soluțiilor de 
transport favorabile mediului
înconjurător, al transportului public local 
și al TIC.

Or. en

Amendamentul 227
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Patrizia 
Toia, Leonardo Domenici, Guido Milana, Francesco De Angelis, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea centralelor nucleare; eliminată

Or. it

Justificare

Se consideră că este necesar pentru a putea utiliza FEDER să se dezafecteze centralele 
nucleare pentru a se obține o dezvoltare durabilă a teritoriului.

Amendamentul 228
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea centralelor nucleare; (a) dezafectarea și construirea de centrale
nucleare;

Or. en

Amendamentul 229
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea centralelor nucleare; (a) dezafectarea și construirea de centrale
nucleare;

Or. de

Justificare

Cantitățile mari de apă pentru răcire, riscurile importante pe care le prezintă pentru 
siguranță și problema nesoluționată a depozitării deșeurilor radioactive sunt toate argumente 
împotriva construirii de noi centrale nucleare.

Amendamentul 230
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea centralelor nucleare; (a) dezafectarea și construirea de centrale
nucleare;

Or. en

Amendamentul 231
Ramona Nicole Mănescu
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea gazelor cu efect de seră în 
instalațiile care intră sub incidența 
Directivei 2003/87/CE;

(b) investiții pentru a se realiza reducerea 
gazelor cu efect de seră rezultate din 
activitățile care intră sub incidența 
Directivei 2003/87/CE;

Or. en

Amendamentul 232
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea gazelor cu efect de seră în 
instalațiile care intră sub incidența 
Directivei 2003/87/CE;

(b) reducerea gazelor cu efect de seră în 
toate instalațiile care intră sub incidența 
anexei I la Directiva 2003/87/CE;

Or. en

Justificare

Activitățile din instalațiile care intră sub incidența anexei I la Directiva ETS nu ar trebui să 
beneficieze de finanțarea prevăzută de FEDER, deoarece acest lucru ar distorsiona piața 
sistemului de comercializare a certificatelor de emisii și ar distruge beneficiile realizate prin 
reducerea CO2. 

Amendamentul 233
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea gazelor cu efect de seră în 
instalațiile care intră sub incidența 

(b) reducerea gazelor cu efect de seră în 
instalațiile care intră sub incidența 
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Directivei 2003/87/CE; Directivei 2003/87/CE, cu excepția rețelei 
de distribuție a centralelor de cogenerare 
și a încălzirii și răcirii urbane;

Or. en

Amendamentul 234
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea gazelor cu efect de seră în 
instalațiile care intră sub incidența 
Directivei 2003/87/CE;

(b) reducerea gazelor cu efect de seră în 
instalațiile care intră sub incidența 
Directivei 2003/87/EC, cu excepția 
încălzirii și răcirii urbane, precum și a 
sistemelor de cogenerare;

Or. de

Justificare

Modernizarea rețelelor de încălzire și răcire urbană, precum și a sistemelor de cogenerare, 
are un potențial de economisire a energiei și ar trebui așadar susținută.

Amendamentul 235
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea gazelor cu efect de seră în 
instalațiile care intră sub incidența 
Directivei 2003/87/CE;

(b) reducerea gazelor cu efect de seră în 
instalațiile care intră sub incidența anexei I 
la Directiva 2003/87/CE, incluzând 
rețelele de încălzire și răcire urbană 
precum și centralele de cogenerare;

Or. en



PE491.053v01-00 92/171 AM\903902RO.doc

RO

Justificare

Fondurile UE nu ar trebui investite în capacitatea de generare a instalațiilor de producere a 
energiei cu consum de combustibil fosil, ci ar trebui să susțină numai măsurile care sporesc 
eficiența instalațiilor deja existente, fără a include instalațiile care intră sub incidența 
Directivei ETS.

Amendamentul 236
Erminia Mazzoni

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fabricarea, prelucrarea și 
comercializarea tutunului și a produselor 
din tutun;

eliminată

Or. en

Amendamentul 237
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fabricarea, prelucrarea și 
comercializarea tutunului și a produselor 
din tutun;

eliminată

Or. es

Amendamentul 238
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fabricarea, prelucrarea și 
comercializarea tutunului și a produselor 
din tutun;

eliminată

Or. pt

Justificare

Deși acest lucru este consacrat prin tratat, nu are sens să existe o referință directă la 
ineligibilitatea tutunului și să nu existe, în același timp, nicio referință la alte activități 
prevăzute în tratat. Justificarea CE pentru a nu se investi în sectorul tutunului, în timp ce se 
încurajează publicitatea și campaniile de sănătate este lipsită, la rândul său, de sens, 
deoarece ar trebui să fie incluse și alte sectoare de activitate, în ciuda faptului că sunt 
ineligibile (printre altele producția de vin și alte băuturi alcoolice).

Amendamentul 239
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 - litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) proiecte rutiere pe scară mare, fără 
conexiuni transfrontaliere, aeroporturi la 
distanță de mai puțin de 200 km unul de 
celălalt și care să nu coopereze în 
utilizarea capacităților infrastructurale;

Or. en

Amendamentul 240
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) dezvoltarea de organisme modificate 
genetic pentru eliberarea lor intenționată 
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în mediul înconjurător, alimente sau 
furaje, și activitățile de cercetare și 
infrastructura aferente;

Or. en

Amendamentul 241
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la alineatul (1), 
investițiile în toate tipurile de 
infrastructură transfrontalieră ar trebui 
să fie eligibile conform programelor CTE, 
indiferent dacă regiunile participante sunt 
mai dezvoltate, în tranziție sau mai puțin 
dezvoltate.

Or. en

Justificare

Investițiile în infrastructura transfrontalieră conform obiectivului CTE aduc o mare valoare 
adăugată și diferențele din cadrul normelor de eligibilitate ar inhiba investițiile în această 
infrastructură, din punct de vedere al diferitelor categorii de regiuni.

Amendamentul 242
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 243
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele tematice stabilite la articolul 9 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC] și prioritățile de investiții 
corespunzătoare stabilite la articolul 5 din 
prezentul regulament la care FEDER 
poate contribui sunt concentrate după 
cum urmează:
(a) în regiunile mai dezvoltate și în 
regiunile de tranziție
(i) cel puțin 80 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 
1, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC]; 
și
(ii) cel puțin 20 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 
de la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC];
(b) în regiunile mai puțin dezvoltate:
(i) cel puțin 50 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 
1, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC];
(ii) cel puțin 6 % din resursele totale ale 

eliminat
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FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 
de la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC].

Or. de

Amendamentul 244
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în regiunile mai dezvoltate și în 
regiunile de tranziție:

eliminată

(i) cel puțin 80 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 
1, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC]; 
și
(ii) cel puțin 20 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 
de la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC];

Or. de

Amendamentul 245
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în regiunile mai dezvoltate și în 
regiunile de tranziție:

(a) în regiunile mai dezvoltate:

Or. fr
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Justificare

Alinierea cu amendamentul de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) (nouă).

Amendamentul 246
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în regiunile mai dezvoltate și în 
regiunile de tranziție:

(a) În regiunile mai dezvoltate:

Or. de

Amendamentul 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în regiunile mai dezvoltate și în 
regiunile de tranziție:

(a) în regiunile mai dezvoltate:

Or. en

Amendamentul 248
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în regiunile mai dezvoltate și în 
regiunile de tranziție:

(a) în regiunile mai dezvoltate:

Or. fr
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Amendamentul 249
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în regiunile mai dezvoltate și în 
regiunile de tranziție:

(a) în regiunile mai dezvoltate:

Or. es

Amendamentul 250
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 
1, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC]; 
și

eliminat

Or. en

Amendamentul 251
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 

(i) cel puțin 80 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
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3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC], precum și un al 
patrulea punct în cadrul acestui articol, 
care poate fi ales în mod liber; și

Or. de

Amendamentul 252
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 
1, 3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

(i) cel puțin 80 % din resursele totale ale 
FEDER ale fiecărui program operațional 
sunt alocate pentru maxim trei obiective 
tematice stabilite la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC];

Or. it

Justificare

Concentrarea tematică nu trebuie să pună în discuție capacitatea teritoriului respectiv de a se 
confrunta cu probleme precum deficitul și alte probleme pe care trebuie să le soluționeze.

Amendamentul 253
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

(i) cel puțin 80 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
2, 3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]

Or. fr
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Justificare

Obiectivul tematic nr. 2 („mărirea accesibilității, utilizării și calității tehnologiilor 
informației și comunicațiilor”) trebuie adăugat la lista obiectivelor care sunt supuse unui 
nivel minim al investițiilor FEDER.

Amendamentul 254
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

(i) cel puțin 80 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3, 4 și 6 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

Or. en

Justificare

Includerea obiectivului tematic nr. 6 face mai flexibilă concentrarea tematică și permite 
investițiile în ecosistemele care reprezintă baza economiilor noastre, lucru care aduce 
beneficii deoarece stimulează capitalul natural și permite furnizarea de servicii ecosistemice.

Amendamentul 255
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 
1, 3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
pentru trei obiective tematice stabilite la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC]; și

Or. en
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Amendamentul 256
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național pentru regiunile 
menționate mai sus sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

Or. en

Amendamentul 257
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

(i) cel puțin 60 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
2, 3, 4 și 7 literele (a) și (b) de la articolul 
9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC]; și

Or. es

Amendamentul 258
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 

(i) cel puțin 80 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
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obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3, 4 și 6 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

Or. en

Amendamentul 259
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

(i) cel puțin 60 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
2, 3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

Or. es

Amendamentul 260
Giommaria Uggias

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC];

(i) cel puțin 80 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3, 4 și 7 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC];

Or. it

Amendamentul 261
Eleni Theocharous
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

(i) cel puțin 80 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
unuia sau mai multe dintre obiectivele
tematice stabilite la punctele 1, 3 și 4 de la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC]; și

Or. en

Amendamentul 262
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

(i) cel puțin 80 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3, 4 și 7 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

Or. es

Justificare

Ar trebui să se ia în considerare finanțarea transportului durabil și eliminarea blocajelor din 
infrastructurile rețelelor majore.

Amendamentul 263
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 

(i) cel puțin 80 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
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obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3, 4 și 6 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]; și

Or. en

Amendamentul 264
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 20% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC];

(ii) cel puțin 40 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr.
[…]/2012 [RDC], în care investițiile 
conform acestui obiectiv, efectuate în 
afara sectorului transporturilor, vor 
reprezenta cel puțin 30% din resursele 
FEDER totale de la nivel național;

Or. en

Justificare

O majorare a acestui procent este necesară pentru realizarea obiectivelor UE privind 
climatul și energia și pentru a fi conformă cu rezoluția Parlamentului privind eficiența 
energetică, îndemnând la alocarea mai multor fonduri în acest sector. Acest lucru este și mai 
necesar deoarece sectorul costisitor al transporturilor nu este exclus în mod clar de la 
obiectivul tematic nr. 4. Atingerea obiectivelor poate crea peste 2 milioane de locuri de 
muncă la nivel local, într-o gamă largă de sectoare, care oferă o flexibilitate suficientă 
regiunilor.

Amendamentul 265
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 20% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC];

(ii) cel puțin 15 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC];

Or. es

Amendamentul 266
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 20% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC];

(ii) cel puțin 15 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC];

Or. es

Justificare

Concentrarea tematică ce necesită 80% din resurse pentru trei obiective tematice ar limita 
capacitatea statelor membre și a regiunilor de a-și adapta programele la nevoile teritoriale 
specifice. Descreșterea procentului obligatoriu de resurse rezervate și adăugarea a încă două 
obiective tematice va garanta o mai mare flexibilitate. Se consideră că este necesar ca 
FEDER să poată ajuta dezvoltarea regională în zonele din Europa care suferă din cauza 
unor întârzieri cronice ale conexiunilor de cale ferată.

Amendamentul 267
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 20% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC];

(ii) cel puțin 20 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate unui 
obiectiv tematic stabilit la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC]

Or. en

Amendamentul 268
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 20% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC]; 

(ii) din această sumă, cel puțin 20 % din 
resursele totale ale FEDER la nivel 
național sunt alocate obiectivului tematic 
stabilit la punctul 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC]; 

Or. de

Justificare

Clarificare

Amendamentul 269
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 20% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC];

(ii) cel puțin 20 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național pentru regiunile 
menționate anterior sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
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[…]/2012 [RDC];

Or. en

Amendamentul 270
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 20% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC];

(ii) cel puțin 40 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr.
[…]/2012 [RDC], în care investițiile în 
eficiența energetică și în energia 
regenerabilă vor reprezenta cel puțin 15% 
din resursele FEDER totale de la nivel 
național.

Or. en

Justificare

Europe is not on track to meet its energy saving target by 2020 and both Parliament and 
Council have stated that it must be achieved – thus requiring an additional financial effort. It 
is a massive win win-win for creating green jobs, maximizing economic opportunities in every 
single region, reducing consumer bills and improving energy security. In addition, the scope 
of the climate thematic concentration has been broadened by the rapporteur Mr Olbrycht
notably by including the big sustainable urban transport sector: the percentage has to be 
modified accordingly. In addition this requires a further precision on energy efficiency and 
renewable energy to ensure that the money will not go essentially to the transport sector but 
to balanced investments in several low carbon sectors.

Amendamentul 271
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a – punctul iia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) cel puțin 10 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului teritorial stabilit la articolul 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC],

Or. en

Amendamentul 272
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în regiunile în tranziție:
(i) cel puțin 60 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
fiecăruia dintre obiectivele tematice 
stabilite la punctele 1, 2, 3 și 4 de la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC]; și
(ii) cel puțin 20 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
fiecăruia dintre obiectivele tematice 
stabilite la punctul (4) de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC];

Or. fr

Justificare

Nivelul minim al investițiilor pentru toate regiunile în tranziție ar trebui armonizat și alineat 
cu ceea ce se propune pentru regiunile care intră sub incidența marjei de siguranță (60%). 
Obiectivul tematic nr. 2 („mărirea accesibilității, utilizării și calității tehnologiilor 
informației și comunicațiilor”) trebuie adăugat la lista obiectivelor care sunt supuse unui 
nivel minim al investițiilor FEDER.
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Amendamentul 273
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în regiunile în tranziție:
(i) cel puțin 60 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 
1, 3 , 4 și 6 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] 
și
(ii) cel puțin 40 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 
de la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC], în care investițiile 
conform acestui obiectiv, efectuate în 
afara sectorului transporturilor, vor 
reprezenta cel puțin 30 % din resursele 
FEDER totale de la nivel național;

Or. xm

Justificare

Regiunile în tranziție se caracterizează prin numeroase provocări și handicapuri. Din acest 
motiv trebuie să li se ofere mai multă flexibilitate decât regiunilor mai dezvoltate, din punct 
de vedere al concentrării tematice.

Amendamentul 274
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în regiunile în tranziție:
(i) cel puțin 60 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
fiecăruia dintre obiectivele tematice 
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stabilite la punctele 1, 2, 3 și 4 de la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC]; și
(ii) cel puțin 20 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
fiecăruia dintre obiectivele tematice 
stabilite la punctul (4) de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC];

Or. fr

Justificare

În conformitate cu principiul tratamentului egal al regiunilor în tranziție, fostele regiuni 
competitive ar trebui să beneficieze de aceleași condiții ca și fostele regiuni convergente, mai 
exact de o concentrare a 60% a asistenței FEDER, în loc de 80%.

Amendamentul 275
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) În regiunile mai puțin dezvoltate: eliminată
(i) cel puțin 50 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 
1, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC].
(ii) cel puțin 6 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 
de la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC].

Or. de

Amendamentul 276
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné



AM\903902RO.doc 111/171 PE491.053v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în regiunile mai puțin dezvoltate: (b) în regiunile în tranziție și în regiunile 
mai puțin dezvoltate:

Or. es

Amendamentul 277
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 
1, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC];

eliminat

Or. en

Amendamentul 278
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

(i) cel puțin 40 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

Or. de
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Amendamentul 279
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

(i) cel puțin 30 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

Or. en

Justificare

Concentrarea tematică, care presupune ca mai mult de 30 % din resurse să fie concentrate 
asupra a trei obiective tematice, ar limita într-o măsură prea mare posibilitatea ca statele 
membre și regiunile să-și adapteze programele la nevoile teritoriale specifice.

Amendamentul 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

(i) cel puțin 40 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
2, 3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]

Or. es

Amendamentul 281
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Guido 
Milana, Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 
1, 3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC];

(i) cel puțin 50 % din resursele totale ale 
FEDER ale fiecărui program tematic sunt 
alocate pentru maxim trei obiective 
tematice stabilite la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC];

Or. it

Justificare

Concentrarea tematică nu ar trebui să pună în discuție capacitatea teritoriului respectiv de a 
se confrunta cu probleme precum deficitul și alte probleme pe care trebuie să le soluționeze.

Amendamentul 282
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis, Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC];

(i) cel puțin 50 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC], precum și un al 
patrulea punct în cadrul acestui articol, 
care poate fi ales în mod liber;

Or. de

Amendamentul 283
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 

(i) cel puțin 50 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
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obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC];

obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
2, 3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

Or. fr

Justificare

Obiectivul tematic nr. 2 („mărirea accesibilității, utilizării și calității tehnologiilor 
informației și comunicațiilor”) trebuie adăugat la lista obiectivelor care sunt supuse unui 
nivel minim al investițiilor FEDER.

Amendamentul 284
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

(i) cel puțin 60 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3, 4 și 6 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

Or. en

Justificare

Includerea obiectivului tematic nr. 6 face mai flexibilă această concentrare tematică și 
permite investițiile în ecosistemele care reprezintă baza economiilor noastre, lucru care 
aduce beneficii deoarece stimulează capitalul natural și permite furnizarea de servicii 
ecosistemice.

Amendamentul 285
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 

(i) cel puțin 50 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
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obiectivelor tematice stabilite la punctele 
1, 3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC];

pentru trei obiective tematice stabilite la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC]; și

Or. en

Amendamentul 286
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC];

(i) cel puțin 50 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național pentru regiunile 
menționate mai sus sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

Or. en

Amendamentul 287
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC];

(i) cel puțin 50 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3, 4 și 7 de la articolul 9 din Regulamentul
(UE) nr. […]/2012 [RDC];

Or. it

Amendamentul 288
Eleni Theocharous
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

(i) cel puțin 50 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
unuia sau mai multor obiective tematice 
stabilite la punctele 1, 3 și 4 de la articolul 
9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC].

Or. en

Amendamentul 289
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

(i) cel puțin 50 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3, 4 și 6 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

Or. en

Amendamentul 290
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

(i) cel puțin 50 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3, 4 și 7 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC];
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Or. es

Justificare

Ar trebui să se ia în considerare finanțarea transportului durabil și eliminarea blocajelor din 
infrastructurile rețelelor majore.

Amendamentul 291
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

(i) cel puțin 60 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3, 4 și 6 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

Or. en

Amendamentul 292
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) cel puțin 30 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 
7, 8 și 10 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC];

Or. de

Justificare

Regiunile mai slabe ar trebui să își utilizeze în mod eficient resursele în sectoarele care 
promovează creșterea, precum educația, piața muncii și infrastructurile de transport.
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Amendamentul 293
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 6% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

(ii) cel puțin 20 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr.
[…]/2012 [RDC], în care investițiile 
conform acestui obiectiv, efectuate în 
afara sectorului transporturilor, vor 
reprezenta cel puțin 15% din resursele 
FEDER totale de la nivel național.

Or. en

Justificare

Astăzi, aceste regiuni cheltuiesc deja 6% din FEDER pentru investițiile cu consum redus de 
carbon. O majorare a acestui procent este așadar necesară pentru realizarea obiectivelor UE 
privind climatul și energia și pentru a fi conformă cu rezoluția Parlamentului privind 
eficiența energetică, îndemnând la alocarea mai multor fonduri în acest sector. Acest lucru 
este de asemenea necesar deoarece sectorul costisitor al transporturilor nu este exclus în mod 
clar de la obiectivul tematic nr. 4. Atingerea obiectivelor poate crea mai mult de 2 milioane 
de locuri de muncă la nivel local, în numeroase sectoare, care oferă o flexibilitate suficientă 
regiunilor.

Amendamentul 294
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 6% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

(ii) cel puțin 12,5 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

Or. de
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Amendamentul 295
Eleni Theocharous

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 6% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

(ii) cel puțin 10 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

Or. en

Amendamentul 296
Catherine Bearder, Vasilica Viorica Dăncilă

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 6% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

(ii) cel puțin 20 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr.
[…]/2012 [RDC], în care investițiile în 
eficiența energetică și în energia 
regenerabilă vor reprezenta cel puțin 
10 % din resursele FEDER totale de la 
nivel național.

Or. en

Amendamentul 297
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 6% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

(ii) cel puțin 6 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
unuia dintre obiectivele tematice stabilite
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC]

Or. en

Amendamentul 298
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 6% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

(ii) cel puțin 6 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național pentru regiunile 
menționate anterior sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC];

Or. en

Amendamentul 299
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 6% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

(ii) cel puțin 10 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

Or. en
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Amendamentul 300
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) cel puțin 10 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului teritorial stabilit la articolul 
10 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC], în care investițiile conform acestui 
obiectiv, efectuate în afara sectorului 
transporturilor, vor reprezenta cel puțin 
20 % din resursele FEDER totale de la 
nivel național;

Or. en

Amendamentul 301
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se renunță la obiectivele tematice 
prevăzute la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC] și la prioritățile 
investiționale corespunzătoare prevăzute 
la articolul 5 din acest regulament cu 
privire la alocațiile specifice pentru 
regiunile ultraperiferice și slab populate, 
pentru a contracara mai eficient costurile
suplimentare permanente din aceste 
regiuni și pentru a realiza astfel obiectivul 
acestui punct. 

Or. pt
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Amendamentul 302
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) subpunctul 
(i), în regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 
reprezenta mai puțin de 75 % din PIB-ul 
mediu din UE-25 pentru perioada de 
referință, dar care sunt eligibile în 
categoria regiunilor de tranziție sau în 
cea a regiunilor mai dezvoltate, astfel cum 
sunt definite la articolul 82 alineatul (2) 
literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC] pentru 
perioada 2014-2020, cel puțin 60 % din 
resursele totale ale FEDER la nivel 
național sunt alocate fiecăruia dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

eliminat

Or. fr

Justificare

Alinierea cu amendamentul de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) (nouă).

Amendamentul 303
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) subpunctul 
(i), în regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 
reprezenta mai puțin de 75% din PIB-ul 
mediu din UE-25 pentru perioada de 
referință, dar care sunt eligibile în 

eliminat
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categoria regiunilor de tranziție sau în 
cea a regiunilor mai dezvoltate, astfel cum 
sunt definite la articolul 82 alineatul (2) 
literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC] pentru 
perioada 2014-2020, cel puțin 60% din 
resursele totale ale FEDER la nivel 
național sunt alocate fiecăruia dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

Or. en

Amendamentul 304
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) subpunctul 
(i), în regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 
reprezenta mai puțin de 75% din PIB-ul 
mediu din UE-25 pentru perioada de 
referință, dar care sunt eligibile în 
categoria regiunilor de tranziție sau în 
cea a regiunilor mai dezvoltate, astfel cum 
sunt definite la articolul 82 alineatul (2) 
literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC] pentru 
perioada 2014-2020, cel puțin 60 % din 
resursele totale ale FEDER la nivel 
național sunt alocate fiecăruia dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

eliminat

Or. de

Amendamentul 305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) subpunctul 
(i), în regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 
reprezenta mai puțin de 75 % din PIB-ul 
mediu din UE-25 pentru perioada de 
referință, dar care sunt eligibile în 
categoria regiunilor de tranziție sau în 
cea a regiunilor mai dezvoltate, astfel cum 
sunt definite la articolul 82 alineatul (2) 
literele (b) și (c) din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC] pentru 
perioada 2014-2020, cel puțin 60 % din 
resursele totale ale FEDER la nivel 
național sunt alocate fiecăruia dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

eliminat

Or. es

Amendamentul 306
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prin derogare de la litera (a) subpunctul (i), 
în regiunile care au beneficiat de 
finanțare din obiectivul privind 
convergența pentru perioada 2007-2013, 
cu alte cuvinte  inclusiv regiunile excluse 
progresiv conform articolului 8 alineatul 
(1) din Regulamentul nr. 1083/2006, dar 
care sunt eligibile în categoria regiunilor 
mai dezvoltate, astfel cum sunt definite la 
articolul 82 alineatul (2) literele (b) și (c) 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC] pentru perioada 2014-2020, cel 
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ale FEDER la nivel național sunt alocate 
fiecăruia dintre obiectivele tematice 
stabilite la punctele 1, 3 și 4 de la articolul 
9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC].

puțin 60 % din resursele totale ale FEDER 
la nivel național sunt alocate fiecăruia 
dintre obiectivele tematice stabilite la 
punctele 1, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC].

Or. de

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că toate regiunile care beneficiază de finanțare la momentul de 
față, însă care nu vor mai fi eligibile conform obiectivului privind convergența, indiferent de 
nivelul de finanțare pe care l-au primit, ar trebui să se încadreze încă în marja de siguranță 
reprezentând două treimi din finanțarea alocată anterior; aceasta ar trebui să includă 
regiunile excluse progresiv.

Amendamentul 307
Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) subpunctul (i), 
în regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 
reprezenta mai puțin de 75 % din PIB-ul 
mediu din UE-25 pentru perioada de 
referință, dar care sunt eligibile în 
categoria regiunilor de tranziție sau în cea a 
regiunilor mai dezvoltate, astfel cum sunt 
definite la articolul 82 alineatul (2) literele 
(b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC] pentru perioada 2014-
2020, cel puțin 60 % din resursele totale 
ale FEDER la nivel național sunt alocate 
fiecăruia dintre obiectivele tematice 
stabilite la punctele 1, 3 și 4 de la articolul 
9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC].

Prin derogare de la litera (a) subpunctul (i), 
în regiunile care au beneficiat de asistență 
din obiectivul privind convergența pentru 
perioada 2007-2013, dar care sunt eligibile 
în categoria regiunilor de tranziție sau în 
cea a regiunilor mai dezvoltate mai 
dezvoltate, astfel cum sunt definite la 
articolul 82 alineatul (2) literele (b) și (c) 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC] pentru perioada 2014-2020, cel 
puțin 60 % din resursele totale ale FEDER 
la nivel național sunt alocate fiecăruia 
dintre obiectivele tematice stabilite la 
punctele 1, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC].

Or. de



PE491.053v01-00 126/171 AM\903902RO.doc

RO

Justificare

Trebuie să se găsească un acord tranzitoriu pentru a se evita dificultățile nenecesare și 
distorsiunile statistice.

Amendamentul 308
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) subpunctul (i), 
în regiunile al căror PIB pe cap de locuitor 
pentru perioada 2007-2013 reprezenta mai 
puțin de 75% din PIB-ul mediu din UE-25 
pentru perioada de referință, dar care sunt 
eligibile în categoria regiunilor de tranziție 
sau în cea a regiunilor mai dezvoltate, 
astfel cum sunt definite la articolul 82 
alineatul (2) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] 
pentru perioada 2014-2020, cel puțin 60% 
din resursele totale ale FEDER la nivel 
național sunt alocate fiecăruia dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

Prin derogare de la litera (a) subpunctele (i) 
și (ii), în regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 
reprezenta mai puțin de 75% din PIB-ul 
mediu din UE-25 pentru perioada de 
referință, dar care sunt eligibile în categoria 
regiunilor de tranziție sau în cea a 
regiunilor mai dezvoltate, astfel cum sunt 
definite la articolul 82 alineatul (2) literele 
(b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC] pentru perioada 2014-
2020 și pentru regiunile de capitală ale 
statelor membre eligibile conform 
articolului 82 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. []/2012 [RDC], cel 
puțin 60% din resursele totale ale FEDER 
la nivel național sunt alocate fiecăruia 
dintre obiectivele tematice stabilite la 
punctele 1, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], 
din care cel puțin 10 puncte procentuale 
ar trebui alocate punctului 4 de la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[...]/2012 [RDC]. Resursele FEDER 
alocate conform punctului 1 din articolul 
4 pot fi reduse cu suma egală cu resursele 
alocate din fondul de coeziune 
obiectivului tematic prevăzut la punctul 4 
de la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC], alocate prorata 
diferitelor categorii de regiuni, în funcție 
de populații.
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Or. en

Amendamentul 309
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) subpunctul (i), 
în regiunile al căror PIB pe cap de locuitor 
pentru perioada 2007-2013 reprezenta mai 
puțin de 75% din PIB-ul mediu din UE-25 
pentru perioada de referință, dar care sunt 
eligibile în categoria regiunilor de tranziție 
sau în cea a regiunilor mai dezvoltate, 
astfel cum sunt definite la articolul 82 
alineatul (2) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] 
pentru perioada 2014-2020, cel puțin 60% 
din resursele totale ale FEDER la nivel 
național sunt alocate fiecăruia dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

Prin derogare de la litera (a) subpunctele
(i) și (ii), în regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor pentru perioada 2007-2013 
reprezenta mai puțin de 75% din PIB-ul 
mediu din UE-25 pentru perioada de 
referință, dar care sunt eligibile în categoria 
regiunilor de tranziție sau în cea a 
regiunilor mai dezvoltate, astfel cum sunt 
definite la articolul 82 alineatul (2) literele 
(b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC] pentru perioada 2014-
2020 și pentru regiunile de capitală ale 
statelor membre eligibile conform 
articolului 82 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. []/2012 [RDC], cel 
puțin 60% din resursele totale ale FEDER 
la nivel național sunt alocate fiecăruia 
dintre obiectivele tematice stabilite la 
punctele 1, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], 
din care cel puțin 10 puncte procentuale 
ar trebui alocate punctului 4 de la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[...]/2012 [RDC]. Resursele FEDER 
alocate conform punctului 1 din articolul 
4 pot fi reduse cu suma egală cu resursele 
alocate din fondul de coeziune 
obiectivului tematic prevăzut la punctul 4 
de la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC], alocate prorata 
diferitelor categorii de regiuni, în funcție 
de populație.

Or. en
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Amendamentul 310
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl, Georgios Stavrakakis

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) subpunctul (i), 
în regiunile al căror PIB pe cap de locuitor 
pentru perioada 2007-2013 reprezenta mai 
puțin de 75 % din PIB-ul mediu din UE-25 
pentru perioada de referință, dar care sunt 
eligibile în categoria regiunilor de tranziție 
sau în cea a regiunilor mai dezvoltate, 
astfel cum sunt definite la articolul 82 
alineatul (2) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] 
pentru perioada 2014-2020, cel puțin 60 % 
din resursele totale ale FEDER la nivel 
național sunt alocate fiecăruia dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

Prin derogare de la litera (a) subpunctul (i), 
în regiunile al căror PIB pe cap de locuitor 
pentru perioada 2007-2013 reprezenta mai 
puțin de 75 % din PIB-ul mediu din UE-25 
pentru perioada de referință, dar care sunt 
eligibile în categoria regiunilor de tranziție 
sau în cea a regiunilor mai dezvoltate, 
astfel cum sunt definite la articolul 82 
alineatul (2) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] 
pentru perioada 2014-2020, cel puțin 60 % 
din resursele totale ale FEDER la nivel 
național sunt alocate fiecăruia dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 și un al patrulea punct la libera 
alegere de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

Or. de

Amendamentul 311
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Prin derogare de la litera (a) subpunctul (i), 
în regiunile al căror PIB pe cap de locuitor 
pentru perioada 2007-2013 reprezenta mai 
puțin de 75% din PIB-ul mediu din UE-25 
pentru perioada de referință, dar care sunt 
eligibile în categoria regiunilor de tranziție 
sau în cea a regiunilor mai dezvoltate, 
astfel cum sunt definite la articolul 82 
alineatul (2) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] 
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pentru perioada 2014-2020, cel puțin 60% 
din resursele totale ale FEDER la nivel 
național sunt alocate fiecăruia dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

pentru perioada 2014-2020, cel puțin 60% 
din resursele totale ale FEDER la nivel 
național sunt alocate pentru maxim 3 
obiective tematice din lista definită la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

Or. en

Amendamentul 312
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) subpunctul (i), 
în regiunile al căror PIB pe cap de locuitor 
pentru perioada 2007-2013 reprezenta mai 
puțin de 75% din PIB-ul mediu din UE-25 
pentru perioada de referință, dar care sunt 
eligibile în categoria regiunilor de tranziție 
sau în cea a regiunilor mai dezvoltate, 
astfel cum sunt definite la articolul 82 
alineatul (2) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] 
pentru perioada 2014-2020, cel puțin 60% 
din resursele totale ale FEDER la nivel 
național sunt alocate fiecăruia dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].

Prin derogare de la litera (a) subpunctul (i), 
în regiunile al căror PIB pe cap de locuitor 
pentru perioada 2007-2013 reprezenta mai 
puțin de 75% din PIB-ul mediu din UE-25 
pentru perioada de referință, dar care sunt 
eligibile în categoria regiunilor de tranziție 
sau în cea a regiunilor mai dezvoltate, 
astfel cum sunt definite la articolul 82 
alineatul (2) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] 
pentru perioada 2014-2020, cel puțin 60% 
din resursele totale ale FEDER la nivel 
național pentru aceste regiuni sunt alocate 
fiecăruia dintre obiectivele tematice 
stabilite la punctele 1, 3 și 4 de la articolul 
9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC].

Or. en

Amendamentul 313
Jan Březina

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

Prin derogare de la litera (a) subpunctul
(i), în regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 
reprezenta mai puțin de 75% din PIB-ul 
mediu din UE-25 pentru perioada de 
referință, dar care sunt eligibile în categoria 
regiunilor de tranziție sau în cea a 
regiunilor mai dezvoltate, astfel cum sunt 
definite la articolul 82 alineatul (2) literele 
(b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC] pentru perioada 2014-
2020, cel puțin 60% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
fiecăruia dintre obiectivele tematice 
stabilite la punctele 1, 3 și 4 de la articolul 
9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC].

Prin derogare de la litera (a) subpunctele
(i) și (ii), în regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor pentru perioada 2007-2013 
reprezenta mai puțin de 75% din PIB-ul 
mediu din UE-25 pentru perioada de 
referință, dar care sunt eligibile în categoria 
regiunilor de tranziție sau în cea a 
regiunilor mai dezvoltate, astfel cum sunt 
definite la articolul 82 alineatul (2) literele 
(b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC] pentru perioada 2014-
2020 și pentru regiunile de capitală ale 
statelor membre eligibile conform 
articolului 82 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. []/2012 [RDC], cel 
puțin 60% din resursele totale ale FEDER 
la nivel național sunt alocate fiecăruia 
dintre obiectivele tematice stabilite la 
punctele 1, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], 
din care cel puțin 10 puncte procentuale 
ar trebui alocate punctului 4 de la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
[...]/2012 [RDC]. Resursele FEDER 
alocate conform punctului 1 din articolul 
4 pot fi reduse cu suma egală cu resursele 
alocate din fondul de coeziune 
obiectivului tematic prevăzut la punctul 4 
de la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC], alocate prorata 
diferitelor categorii de regiuni, în funcție 
de populație.

Or. en

Justificare

Obiectivul este să se includă regiunile de capitală, eligibile pentru intervențiile FEDER în 
conformitate cu acest articol.

Amendamentul 314
Bogusław Sonik
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) subpunctul 
(i), în regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 
reprezenta mai puțin de 75% din PIB-ul 
mediu din UE-25 pentru perioada de 
referință, dar care sunt eligibile în categoria 
regiunilor de tranziție sau în cea a 
regiunilor mai dezvoltate, astfel cum sunt 
definite la articolul 82 alineatul (2) literele 
(b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC] pentru perioada 2014-
2020, cel puțin 60% din resursele totale 
ale FEDER la nivel național sunt alocate 
fiecăruia dintre obiectivele tematice 
stabilite la punctele 1, 3 și 4 de la articolul 
9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC].

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

Or. en

Amendamentul 315
Riikka Manner, Jens Nilsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 4, pentru 
alocațiile speciale pentru regiunile 
ultraperiferice și slab populate, ar trebui 
garantată o flexibilitate suficientă în 
utilizarea resurselor, pentru a proteja 
accesibilitatea acestor regiuni.

Or. en

Amendamentul 316
Mojca Kleva
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la punctul 1, resursele 
FEDER alocate conform punctului 1 din 
articolul 4 pot fi reduse cu suma egală cu 
resursele alocate din fondul de coeziune 
obiectivului tematic prevăzut la punctul 4 
de la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC], alocate prorata 
diferitelor categorii de regiuni, în funcție 
de populație.

Or. en

Amendamentul 317
Eleni Theocharous

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a), punctul (i), 
în statele membre insulare care primesc 
finanțare din fondul de coeziune și în alte 
insule cu excepția celor pe care se află 
situată capitala unui stat membru sau 
care au o legătură fixă cu uscatul, se va 
aplica litera (b), punctele (i) și (ii).

Or. en

Justificare

Propunerea le va permite statelor membre și regiunilor cu aspecte teritoriale specifice să 
utilizeze combinația adecvată de politici pentru a-și soluționa în mod eficient handicapurile și 
pentru a-și explora potențialele, fără a dilua obiectivul de ansamblu reprezentat de 
concentrarea tematică.
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Amendamentul 318
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]:

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul tuturor celor 11 
obiective tematice stabilite la articolul 9 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[CPR], prezentate mai jos la alineatele 
(1)-(11), în conformitate cu nevoile și 
potențialele regionale descrise în 
contractele de parteneriat:

Or. en

Amendamentul 319
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]:

FEDER își concentrează asistența pe
următoarele priorități de investiții în cadrul 
obiectivelor tematice stabilite la articolul 9 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC]:

Or. en

Amendamentul 320
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER sprijină următoarele priorități de FEDER sprijină următoarele priorități de 
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investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]:

investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [CPR], în conformitate 
cu nevoile și potențialele regionale 
descrise în contractele de parteneriat:

Or. en

Amendamentul 321
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]:

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [CPR] în conformitate 
cu nevoile și potențialele regionale 
descrise în contractele de parteneriat:

Or. en

Amendamentul 322
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]:

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [CPR], în conformitate 
cu nevoile și potențialele regionale 
descrise în contractele de parteneriat:

Or. en
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Amendamentul 323
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]:

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [CPR], în conformitate 
cu cerințele și potențialul regional 
descrise în contractele de parteneriat:

Or. it

Amendamentul 324
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]:

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC], în conformitate 
cu necesitățile regionale:

Or. de

Justificare

Uneori regiunile au necesități foarte diferite și acest lucru ar trebui luat în considerare.

Amendamentul 325
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă



PE491.053v01-00 136/171 AM\903902RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]:

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [CPR], în conformitate 
cu nevoile și potențialele regionale 
descrise în contractele de parteneriat:

Or. en

Amendamentul 326
Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER sprijină următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]:

FEDER își concentrează asistența pe
următoarele priorități de investiții în cadrul 
obiectivelor tematice stabilite la articolul 9 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC]:

Or. en

Justificare

O astfel de modificare ar fi benefică pentru a oferi mai multă claritate cu privire la 
eligibilitatea acțiunilor și a cheltuielilor care pot fi asigurate din fonduri.

Amendamentul 327
Ramona Nicole Mănescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice și inovării:

1. consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice și inovării favorabile mediului 
prin:
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Or. en

Amendamentul 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice și inovării:

1. consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice și inovării durabile:

Or. xm

Justificare

Inovarea nu ar trebui să compromită prioritatea tematică nr. 6, ci ar trebui să încurajeze 
dezvoltarea durabilă.

Amendamentul 329
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice și inovării:

1. consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice și inovării favorabile 
mediului:

Or. en

Amendamentul 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

cercetare și inovare (C&I), a serviciilor din 
domeniul tehnologiei și inovării și a 
capacităților pentru a dezvolta excelența în 
materie de C&I și promovarea centrelor de 
competență, în special a celor de interes 
european;

Or. en

Amendamentul 331
Herbert Reul

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) îmbunătățirea infrastructurilor de 
cercetare și inovare (C&I) și a capacităților 
pentru a dezvolta excelența în materie de 
C&I și promovarea centrelor de 
competență, în special a celor de interes 
european și în cazul în care există sinergii 
potențiale cu alte programe europene, 
cum ar fi, de exemplu cu competiția 
pentru crearea de centre de excelență în 
cadrul programului Orizont 2020;

Or. de

Justificare

A se vedea de asemenea considerentul 5a (nou) în această privință. Numeroși competitori de 
la nivel regional au demonstrat faptul că acest instrument este deosebit de adecvat pentru a 
genera excelență. Însă generează și îmbunătățiri în mediul de inovare și, așadar, evoluții 
pozitive semnificative în regiunile care nu câștigă.

Amendamentul 332
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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



AM\903902RO.doc 139/171 PE491.053v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 333
Victor Boștinaru

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) îmbunătățirea infrastructurilor de 
cercetare și inovare (C&I) și a capacităților 
pentru a dezvolta excelența în materie de 
C&I;

Or. en

Amendamentul 334
Monika Smolková, Vladimír Maňka

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) îmbunătățirea infrastructurilor de 
cercetare și inovare (C&I) și a capacităților 
pentru a dezvolta excelența în materie de 
C&I și promovarea centrelor de 
competență, în special a celor de interes 
european, precum și a inovațiilor din 
sectorul serviciilor;
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Or. sk

Amendamentul 335
Jan Březina

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Obiectivul este să se reflecte importanța inovării în servicii, așadar sugerez includerea 
acestuia în prioritatea de investiții de la alineatul (1) litera (a), așa cum s-a afirmat.

Amendamentul 336
Victor Boștinaru

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) promovarea centrelor de competență, 
în special a celor de interes european;

Or. en

Amendamentul 337
Ramona Nicole Mănescu

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

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în inovare și 
cercetare, în dezvoltarea de legături și 
sinergii între întreprinderi, în centre de 
C&I și în educația superioară din partea 
întreprinderilor, în special în dezvoltarea 
de produse și servicii, în transferul de 
tehnologii, în inovarea ecoeficientă, în 
inovarea socială, în industriile culturale și 
de creație și în aplicațiile de servicii 
publice, în stimularea cererii, crearea de 
rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

Or. en

Amendamentul 338
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea ecoeficientă, inovarea 
socială, industriile culturale și de creație
și aplicațiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă;

Or. en

Amendamentul 339
Hermann Winkler

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

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor publice și private, 
dezvoltarea de produse și de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială,
industriile culturale și creative și 
aplicațiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă;

Or. de

Justificare

Uneori, proiectele inovatoare sunt implementate la nivelul municipal de o întreprindere 
municipală condusă de proprietar și nu de o companie privată. Totuși, inovarea trebuie să fie 
întotdeauna promovată ca atare, independent de forma juridică a beneficiarului potențial.

Amendamentul 340
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea și susținerea investițiilor în
C&I din partea întreprinderilor și centrelor 
de cercetare, dezvoltarea de produse și de 
servicii, transferul de tehnologii, inovarea 
socială și aplicațiile de servicii publice, 
stimularea cererii, crearea de rețele și de 
grupuri și inovarea deschisă prin 
specializarea inteligentă;

Or. fr

Amendamentul 341
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială, industriile 
culturale și creative și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

Or. en

Amendamentul 342
Kerstin Westphal, Constanze Angela Krehl

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor publice și private, 
dezvoltarea de produse și de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială,
industriile culturale și creative și 
aplicațiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă;

Or. de

Amendamentul 343
Peter Simon

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

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor C&I în 
întreprinderile publice și private, 
dezvoltarea de produse și de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială și 
aplicațiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă

Or. de

Justificare

Clarificarea textului din regulament, de vreme ce ar trebui să ne asigurăm că promovarea 
inovării include atât companiile private, cât și pe cele publice.

Amendamentul 344
Patrice Tirolien

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, cooperarea industrială, 
stimularea cererii, crearea de rețele și de 
grupuri și inovarea deschisă prin 
specializarea inteligentă;

Or. fr

Amendamentul 345
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în inovare și 
cercetare și dezvoltarea de legături și 
sinergii între întreprinderi, susținerea 
centrelor de C&D și a învățământului 
superior din partea întreprinderilor, 
dezvoltarea de produse și servicii, în 
transferul de tehnologii, în inovarea 
ecoeficientă, în inovarea socială, în 
industriile culturale și de creație și în 
aplicațiile de servicii publice, în stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă;

Or. en

Amendamentul 346
Fiorello Provera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea ecoeficientă, inovarea 
socială, industriile culturale și de creație
și aplicațiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă;

Or. en

Amendamentul 347
Viktor Uspaskich

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

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice și dezvoltare urbană, 
stimularea cererii, crearea de rețele și de 
grupuri și inovarea deschisă prin 
specializarea inteligentă;

Or. en

Amendamentul 348
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, promovare proiectelor de 
cercetare în domeniul eficienței energiei,
inovarea socială și aplicațiile de servicii 
publice, stimularea cererii, crearea de rețele 
și de grupuri și inovarea deschisă prin 
specializarea inteligentă;

Or. de

Justificare

Investițiile în promovarea proiectelor de cercetare din domeniul eficienței energiei este 
benefică pentru întreaga populație a Uniunii Europene și pentru a ajuta la atingerea 
obiectivelor Europa 2020.

Amendamentul 349
Bogusław Sonik
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea ecoeficientă, inovarea 
socială, industriile culturale și de creație
și aplicațiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă;

Or. en

Amendamentul 350
Nuno Teixeira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) Promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea și 
construirea de produse, servicii și procese, 
inovarea organizațională și de piață, 
transferul de tehnologii, inovarea socială și 
aplicațiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă;

Or. pt

Justificare

Crearea de produse trebuie să fie eligibilă, astfel încât întreprinderile să poată investi în 
proiectarea industrială și în noile produse care vor fi apoi testate pe scară industrială. 
Activitățile de inovare în sfera proceselor (producție sau fabricație), metodele 
organizaționale (gestiunea resurselor umane, platformele de învățare) și metodele de piață 
(reducerea distanței de consumatorul final) reprezintă o valoare adăugată mai mare pentru 
întreprinderi, în vederea modernizării și îmbunătățirii competitivității..



PE491.053v01-00 148/171 AM\903902RO.doc

RO

Amendamentul 351
Lambert van Nistelrooij

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea,
aplicațiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă;

Or. en

Amendamentul 352
Michael Theurer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor C&I în 
întreprinderile publice și private, 
dezvoltarea de produse și de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială și 
aplicațiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă

Or. de

Amendamentul 353
Manfred Weber
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor C&I în 
întreprinderile publice și private, 
dezvoltarea de produse și de servicii, 
transferul de tehnologii, inovarea socială și 
aplicațiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă

Or. de

Amendamentul 354
Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și 
aplicațiile de servicii publice, stimularea 
cererii, crearea de rețele și de grupuri și 
inovarea deschisă prin specializarea 
inteligentă;

Or. en

Amendamentul 355
Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, 
Mario Pirillo, Vincenzo Iovine, Patrizia Toia, Guido Milana

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 1 - litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) susținerea sinergiilor și a legăturilor 
adecvate cu programul Orizont 2020;

Or. it

Justificare

Finanțarea cercetării științifice este strâns legată de politica de coeziune, în vederea 
facilitării într-o măsură cât mai mare a realizării obiectivelor politicii.

Amendamentul 356
Oldřich Vlasák

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 357
Peter Simon

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) sprijinirea activităților de cercetare 
tehnologică și aplicată și a implementării 
acesteia chiar și în sectorul public, liniile-
pilot, acțiuni de validare precoce a 
produselor, capacități de producție 
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esențiale și difuzarea tehnologiilor de uz 
general;

avansate și de primă producție în domeniul 
tehnologiilor generice esențiale și difuzarea 
tehnologiilor de uz general;

Or. de

Justificare

Clarificarea textului regulamentului, pentru a ne asigura că proiectele de cercetare 
inovatoare se califică pentru obținerea de sprijin, atât în sectorul public cât și la nivelul 
comunitar.

Amendamentul 358
Nuno Teixeira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) sprijinirea activităților de cercetare 
tehnologică și aplicată, capacitățile de 
laborator, proprietatea industrială, 
prototipurile, liniile-pilot, acțiuni de 
validare precoce a produselor, capacități de 
producție avansate și de primă producție în 
domeniul tehnologiilor generice esențiale 
și dezvoltarea și difuzarea tehnologiilor de 
uz general.

Or. pt

Justificare

Numeroase întreprinderi au propriile lor laboratoare pentru dezvoltarea de noi produse și 
pot astfel să le prezinte clienților noi pachete pentru clientul final. Aceste activități de 
laborator ar trebui să fie eligibile deoarece încurajează o inovare îmbunătățită din partea 
întreprinderilor și dezvoltarea unor noi produse cu valoare adăugată mai mare, toate 
cercetările fiind protejate de brevete (proprietate industrială).

Amendamentul 359
Jan Březina
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a evita o formulare prea specifică și limitată în cazul priorităților investiționale, 
recomand modificarea formulării priorităților investiționale - punctul (1) litera (c) conform 
textului menționat mai sus.

Amendamentul 360
Ramona Nicole Mănescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Dezvoltarea de legături și sinergii 
corespunzătoare cu programul Orizont 
2020

Or. en

Amendamentul 361
Ramona Nicole Mănescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Mobilizarea capacităților de inovare 
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ale IMM-urilor în toate domeniile, 
detectarea și sprijinirea inovării în 
întreprinderile mici și în 
microîntreprinderi și în cazul „inovatorii 
adormiți”, în special prin coaching 
(mentoring) pentru întreprinderile mici și 
microîntreprinderi, sprijinirea 
organizațiilor intermediare și a punerii în 
aplicare de către acestea a măsurilor de 
încurajare a culturii inovației, cooperarea 
cu centrele de cercetare, sprijinirea 
implementării inovării și exploatarea 
comercială a acestora;

Or. en

Amendamentul 362
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltarea de legături și sinergii 
între întreprinderi, centrele de cercetare și 
dezvoltare și învățământul superior

Or. fr

Amendamentul 363
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Dezvoltarea de legături și sinergii 
corespunzătoare cu programul Orizont 
2020

Or. en
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Amendamentul 364
Fiorello Provera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltarea de legături și sinergii 
corespunzătoare cu programul Orizont 
2020;

Or. en

Amendamentul 365
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltarea de legături și sinergii 
corespunzătoare cu programul Orizont 
2020;

Or. en

Amendamentul 366
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Sprijin pentru dezvoltarea și 
restructurarea parcurilor științifice și 
tehnologice, incluzând promovarea 
sinergiilor strategice dintre entitățile și 
întreprinderile din domeniul științei și 
tehnologiei, crearea unor întreprinderi-
incubatoare și a unor acceleratori de 
activitate pentru întreprinderile 
tehnologice și întărirea investițiilor 
regionale în centrele competitive și de 
tehnologie. 

Or. pt

Justificare

Parcurile științifice și tehnologice ar trebui incluse în obiectivele primare, deoarece 
promovează sinergiile strategice între diferitele instituții din cadrul aceluiași sector de 
activitate. Intenția este ca regiunile să investească în zonele renovate, atrăgând întreprinderi 
specializate care creează rețele de cooperare cu universitățile sau centrele de cercetare. 
Dezvoltarea teritorială poate fi stimulată prin investiții în infrastructură care, la rândul lor, 
duc la localizarea întreprinderii.

Amendamentul 367
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. protejarea și promovarea moștenirii 
culturale și creatoare a Uniunii Europene
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(i) încurajarea politicilor culturale 
partajate pentru susținerea și sporirea 
moștenirii culturale a Europei, tangibile 
sau intangibile, în vederea asigurării unui 
impact cognitiv și economic;
(ii) susținerea cercetării, a inovării și 
activităților antreprenoriale în sectorul 
cultural și creator;
(iii) promovarea turismului durabil, 
incluzând activitățile de turism maritim, 
prin dezvoltarea de teritorii, rețele și 
servicii eficiente, inovatoare și de calitate;

Or. it

Justificare

Propunerea Comisiei va da posibilitatea stimulării culturii Uniunii Europene într-un sens 
larg, asigurându-se că dezvoltarea de teritorii se realizează prin protejarea și promovarea 
moștenirii culturale și a finanțării pentru turismul, cercetarea și creativitatea durabile.

Amendamentul 368
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. îmbunătățirea accesului și a utilizării și 
creșterea calității TIC:

2. îmbunătățirea accesului și a utilizării și 
creșterea calității TIC prin:

Or. en

Amendamentul 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. îmbunătățirea accesului și a utilizării și 2. îmbunătățirea accesului pe scară largă și 
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creșterea calității TIC: a utilizării și creșterea calității TIC:

Or. en

Amendamentul 370
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) extinderea conexiunii în bandă largă și 
difuzarea rețelelor de mare viteză și 
susținerea adoptării tehnologiilor 
emergente și ale viitorului și a rețelelor 
pentru economia digitală;

Or. en

Amendamentul 371
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) extinderea conexiunii în bandă largă și 
difuzarea rețelelor de mare viteză și 
susținerea dezvoltării tehnologiilor 
emergente și ale viitorului și a rețelelor 
pentru economia digitală;

Or. en

Amendamentul 372
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea produselor și serviciilor 
TIC, a comerțului electronic și a cererii de 
TIC;

(b) dezvoltarea produselor digitale și a 
serviciilor TIC, a comerțului electronic și a 
cererii de TIC;

Or. fr

Amendamentul 373
Ramona Nicole Mănescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) consolidarea aplicațiilor TIC pentru 
administrația online, formarea online, 
integrarea prin tehnologiile informației,
cultura online și sănătate online.

Or. en

Amendamentul 374
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 375
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 376
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 377
Fiorello Provera

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 378
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 379
Nuno Teixeira

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Justificare

Pe lângă investițiile tehnologice în învățare, sănătate și integrare prin tehnologiile 
informației, ar trebui ca investițiile în educație să fie de asemenea eligibile, de exemplu 
platformele de e-learning și b-learning, disponibile pentru învățământul la distanță.

Amendamentul 380
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)



AM\903902RO.doc 161/171 PE491.053v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) consolidarea aplicațiilor TIC pentru 
gestiunea și controlul sistemului 
energetic;

Or. en

Amendamentul 381
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) consolidarea aplicațiilor TIC pentru 
gestiunea și controlul sistemului 
energetic;

Or. en

Amendamentul 382
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) consolidarea aplicațiilor TIC pentru 
gestiunea și controlul sistemului 
energetic;

Or. en

Amendamentul 383
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) promovarea accesibilității produselor 
și serviciilor TIC pentru grupurile 
dezavantajate de persoane.

Or. en

Amendamentul 384
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) consolidarea aplicațiilor TIC pentru 
gestiunea și controlul sistemului 
energetic.

Or. en

Amendamentul 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) promovarea accesibilității produselor 
și serviciilor TIC pentru grupurile 
dezavantajate de persoane.

Or. en

Amendamentul 386
Fiorello Provera
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) promovarea accesibilității produselor 
și serviciilor TIC pentru regiunilor cu 
handicap natural permanent, așa cum s-a 
menționat la articolul 10 din 
Regulamentul UE nr. [...]/2012 [CPR],

Or. en

Amendamentul 387
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) promovarea accesibilității produselor 
și serviciilor TIC pentru regiunilor cu 
handicap natural permanent, așa cum s-a 
menționat la articolul 10 din 
Regulamentul UE nr. [...]/2012 [CPR],

Or. en

Amendamentul 388
Ramona Nicole Mănescu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. îmbunătățirea competitivității IMM-
urilor:

3. îmbunătățirea competitivității și a 
durabilității întreprinderilor și în special a 
IMM-urilor prin:

Or. en
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Amendamentul 389
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. îmbunătățirea competitivității IMM-
urilor:

3. îmbunătățirea competitivității și 
durabilității IMM-urilor:

Or. en

Amendamentul 390
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. îmbunătățirea competitivității IMM-
urilor

3. îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor

Or. de

Justificare

Ca și în cazul IMM-urilor, care trebuie fără îndoială să reprezinte punctul central al 
preocupărilor, ar trebui ca și investițiile în alte întreprinderi să fie posibile. Indicatorii din 
anexă ar trebui adaptați în consecință.

Amendamentul 391
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. îmbunătățirea competitivității IMM-
urilor:

3. îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor:

Or. fr
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Amendamentul 392
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev, Iuliu Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. îmbunătățirea competitivității IMM-
urilor:

3. îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor și în special a IMM-urilor:

Or. en

Amendamentul 393
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. îmbunătățirea competitivității IMM-
urilor:

3. îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor, 
inclusiv a întreprinderilor sociale și a 
întreprinderilor din cadrul economiei 
sociale:

Or. es

Amendamentul 394
Michael Theurer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. îmbunătățirea competitivității IMM-
urilor

3. îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor

Or. de
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Amendamentul 395
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. îmbunătățirea competitivității IMM-
urilor:

3. îmbunătățirea competitivității și 
durabilității IMM-urilor:

Or. en

Amendamentul 396
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. îmbunătățirea competitivității IMM-
urilor:

3. îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor și în special a IMM-urilor 
prin

Or. en

Justificare

UE ar trebui să susțină întreprinderile europene în general, în conformitate cu politica 
industrială europeană

Amendamentul 397
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
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creării de noi întreprinderi; creării de noi întreprinderi precum și a 
transferului de activitatea, promovând 
măsuri pentru monitorizarea și 
stabilizarea asistenței acordate IMM-
urilor și stimulând investițiile pentru 
fiecare întreprindere în parte;

Or. de

Amendamentul 398
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi și revigorarea 
întreprinderilor existente, inclusiv a 
incubatoarelor de afaceri, de asemenea în 
zonele care se confruntă cu provocări 
majore din punct de vedere al mediului, al 
climei sau demografiei, prin dezvoltarea 
de sinergii cu FSE;

Or. en

Amendamentul 399
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi, în special în 
zonele care se confruntă cu probleme 
societale majore, precum cartierele 
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urbane defavorizate și prin dezvoltarea de 
sinergii cu FSE, precum și prin 
promovarea proiectelor de ecoturism și a 
turismului durabil;

Or. xm

Justificare

Cartierele urbane defavorizate reprezintă o sursă de resurse, care adesea duc lipsă de 
mijloace și cunoștințe suficiente pentru a dezvolta antreprenoriatul, deoarece aceste zone 
sunt adesea omise de investitori.

Amendamentul 400
Manfred Weber, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării 
economice de noi idei și prin stimularea 
creării de firme noi, inclusiv prin 
intermediul incubatoarelor de afaceri;

Or. en

Amendamentul 401
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
în numele Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în 
special luând în considerare maniera prin 
care femeile pot fonda întreprinderi, prin 
facilitarea exploatării economice a ideilor 
noi și prin încurajarea creării de noi 
întreprinderi;
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Or. en

Amendamentul 402
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi, în special în 
zonele care se confruntă cu provocări 
majore din punct de vedere al mediului, al 
climei sau demografiei, precum zonele 
muntoase, și prin dezvoltarea de sinergii 
cu FSE;

Or. en

Amendamentul 403
Iosif Matula, Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării 
economice de noi idei și prin stimularea 
creării de firme noi, inclusiv prin 
investițiile de tipul capitalurilor de risc;

Or. en

Amendamentul 404
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării și a transferului proprietății asupra 
întreprinderii;

Or. fr

Amendamentul 405
Richard Seeber
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi și transferul 
activităților, în special în regiunile care se 
confruntă cu provocări majore din punct 
de vedere al mediului, climei sau 
demografiei, precum regiunile muntoase;

Or. de

Justificare

Regiunile muntoase se confruntă în mod natural cu anumite provocări. Se luptă în mod 
natural cu diferite probleme, precum migrația și dezavantajele economice. Drept rezultat, o 
abordare de asistență integrată, prin intermediul fondurilor structurale, este deosebit de 
necesară în aceste zone.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi,
în special în zonele care se confruntă cu 
provocări majore din punct de vedere al 
mediului, al climei sau demografiei, 
precum zonele muntoase, și prin 
dezvoltarea de sinergii cu FSE;

Or. en


