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Amendamentul 1878
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate ocurențele termenului „trebuie” ar 
trebui modificate în „ar trebui”. Cu 
excepția normelor privitoare la 
parteneriat (conform articolului 5), unde 
ar trebui să se mențină formulările în 
care verbele apar la timpul prezent.
(amendament global, care ar trebui aplicat 
întregului conținut al CSC)

Or. en

Justificare

Se va aplica întregului conținut al anexei CSC.

Amendamentul 1879
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea introductivă – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acestui cadru este să servească, 
în conformitate cu articolul 10, ca 
modalitate de coordonare, integrare și 
echilibrare a obiectivelor diferitelor 
politici din contextele regionale specifice 
și, în special, ca modalitate de coordonare 
și echilibrare a priorităților investiționale 
cu obiectivele tematice prevăzute la 
articolul 9 și fără a aduce atingere 
priorităților și obiectivelor prevăzute în 
reglementările specifice fondului.
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Or. en

Amendamentul 1880
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea introductivă – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul acestui cadru este să servească, 
în conformitate cu articolul 10, ca 
modalitate de coordonare, integrare și 
echilibrare a obiectivelor diferitelor 
politici UE din contextele naționale, 
regionale și locale specifice și, în special, 
ca modalitate de coordonare și echilibrare 
a priorităților investiționale cu obiectivele 
tematice prevăzute la articolul 9. Punerea 
în aplicare a acestui cadru ar trebui să 
respecte principiul simplificării, pentru a 
nu cauza o sarcină administrativă 
suplimentară.

Or. en

Justificare

În perspectiva unei dimensiuni teritoriale a politicii de coeziune, toate nivelurile teritoriale ar 
trebui să se reflecte în text. De asemenea, acest regulament nu ar trebui să conducă la o 
sarcină administrativă sporită.

Amendamentul 1881
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea introductivă – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă cadrul prevăzut în această 
anexă, Comisia ar trebui să susțină statele 
membre și regiunile prin adoptarea unei 
serii non-exhaustive de acțiuni 
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recomandate pentru fondurile care fac 
obiectul RDC (Regulamentului privind 
dispozițiile comune) sub forma unui act 
delegat în conformitate cu articolul 142. 
Această serie non-exhaustivă, ca parte a 
CSC, ar trebui să le ofere statelor membre 
și regiunilor îndrumări despre modul în 
care pot transpune obiectivele tematice 
prevăzute în articolul 9 din prezentul 
regulament în programare, luând în 
considerare diferitele nevoi, provocări și 
oportunități pentru regiuni și flexibilitatea 
necesară pentru dezvoltarea regională 
durabilă.
(la Introducere, Obiectivul CSC)

Or. en

Amendamentul 1882
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.1 – punctul 1.1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.2. Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri ar trebui respectat pentru a 
facilita realizarea unei coeziuni sociale, 
economice și teritoriale.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să apară prioritățile Uniunii.

Amendamentul 1883
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propunerea de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.1 – punctul 1.1.2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.2a. În conformitate cu articolul 5, 
statele membre organizează un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente de la nivel regional, local, 
urban sau public, de altă natură, cu 
partenerii economici și sociali și cu 
instituțiile care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv cu partenerii din domeniul 
protecției mediului, cu organizațiile non-
guvernamentale și organele responsabile 
de promovarea egalității de sex, a 
nediscriminării și cu organizațiile non-
guvernamentale care promovează 
incluziunea socială, precum și cu 
organizațiile active în domeniul culturii, 
educației și politicilor de tineret. Ar trebui 
să se acorde o atenție specifică grupurilor 
care ar putea fi afectate de programe și 
care pot avea dificultăți în a le influența.

Or. en

Amendamentul 1884
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.1 – punctul 1.1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.3. Pentru a asigura o guvernanță 
eficientă pe mai multe niveluri, statele 
membre ar trebui să întreprindă 
următoarele acțiuni:
(a) să implementeze parteneriate în 
conformitate cu Codul european de 
conduită menționat la articolul 5
(b) să creeze mecanisme de coordonare 
între diferitele niveluri de guvernanță, în 
conformitate cu respectivele sisteme de 
atribuții constituționale;
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(c) să raporteze în mod regulat cu privire 
la punerea în aplicare a parteneriatului.

Or. en

Justificare

Acestea sunt state membre care sunt responsabile de programare. Pot decide atunci, în 
cadrul propriilor lor circumscripții, cu privire la orice autoritate responsabilă de programare 
sau de abordarea integrată.

Amendamentul 1885
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.1 – punctul 1.1.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.3. Pentru a asigura o guvernanță 
eficientă pe mai multe niveluri, statele 
membre și regiunile ar trebui să 
întreprindă următoarele acțiuni:
(a) să creeze mecanisme de coordonare 
între diferitele niveluri de guvernanță, în 
conformitate cu respectivele sisteme de 
atribuții constituționale;
(b) să raporteze în mod regulat cu privire 
la punerea în aplicare a parteneriatului.

Or. en

Amendamentul 1886
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.1 – punctul 1.1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.4. În toate etapele punerii în aplicare 
a fondurilor care fac obiectul RDC, ar 
trebui să se organizeze parteneriate în 
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conformitate cu normele și practicile 
naționale, pentru a implica în mod direct 
autoritățile regionale și locale în 
pregătirea contractelor de parteneriat și a 
programelor și, de asemenea, în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea acestor 
programe. Suplimentar, reprezentanții 
guvernelor regionale și locale ar trebui să 
ia parte la negocieri ale contractului de 
parteneriat și ale programelor la nivel 
UE, alături de Comisie. Partenerii sociali 
și economici, alte autorități publice, 
precum și instituțiile ce reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii din 
sectorul protecției mediului, organizațiile 
non-guvernamentale și organele 
responsabile de promovarea egalității și a 
nediscriminării ar trebui să fie de 
asemenea incluse, acolo unde este cazul, 
pentru a asigura parteneriatul în toate 
etapele punerii în aplicare a politicii.

Or. en

Justificare

Acest amendament reflectă diferitele proceduri instituționale și constituționale din diferitele 
state membre. Prevede de asemenea implementarea principiului parteneriatului la toate 
nivelurile UE și în toate etapele de elaborare a politicii.

Amendamentul 1887
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.1 – punctul 1.1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.4. În toate etapele punerii în aplicare 
a fondurilor care fac obiectul RDC, ar 
trebui să se organizeze parteneriate în 
conformitate cu normele și practicile 
naționale, pentru a implica în mod direct 
autoritățile regionale și locale în 
pregătirea și eventuala modificare a 
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contractelor de parteneriat și a 
programelor și, de asemenea, în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea programelor.
Partenerii sociali și economici, alte 
autorități publice, precum și instituțiile ce 
reprezintă societatea civilă, inclusiv 
partenerii din sectorul protecției mediului, 
organizațiile non-guvernamentale și 
organele responsabile de promovarea 
egalității și a nediscriminării ar trebui să 
fie de asemenea incluse în toate fazele 
menționate mai sus pentru a asigura 
parteneriatul în toate etapele punerii în 
aplicare a politicii.

Or. en

Amendamentul 1888
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.1 – punctul 1.1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.4. În toate etapele punerii în aplicare 
a fondurilor care fac obiectul RDC, ar 
trebui să se organizeze parteneriate 
pentru a implica în mod direct autoritățile 
regionale și locale în pregătirea 
contractelor de parteneriat și a 
programelor și, de asemenea, în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea acestor 
programe. Partenerii sociali și economici, 
alte autorități publice, precum și 
instituțiile ce reprezintă societatea civilă, 
inclusiv partenerii din sectorul protecției 
mediului, organizațiile non-
guvernamentale și organele responsabile 
de promovarea egalității și a 
nediscriminării ar trebui să fie de 
asemenea incluse de către statele membre 
și autoritățile regionale și locale, pentru a 
asigura un parteneriat veritabil în toate 



PE491.163v01-00 10/104 AM\904624RO.doc

RO

etapele punerii în aplicare a politicii.

Or. en

Amendamentul 1889
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.1 – punctul 1.1.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.4. În toate etapele punerii în aplicare 
a fondurilor care fac obiectul RDC, ar 
trebui să se organizeze parteneriate în 
următorul mod:
Partenerii vor reprezenta diversele 
niveluri teritoriale, în conformitate cu 
structura instituțională a statelor membre 
și parteneriatele vor fi create respectându-
se următoarele cerințe minime: (i) 
reprezentarea diferiților parteneri se 
bazează pe responsabilitățile lor respective 
pe durata punerii în aplicare a 
programelor, (ii) partenerii își selectează 
și își numesc propriii lor membri care să îi 
reprezinte în comitetele de monitorizare și 
în cadrul altor organe consultative și 
grupuri de lucru create în cadrul 
fondurilor, (iii) comitetele de monitorizare 
au în componența lor un număr echilibrat 
de persoane de ambele sexe și, de 
asemenea, o componență diversă, (iv) lista 
membrilor comitetelor de monitorizare și 
a altor grupuri de lucru este făcută 
publică, (v) fiecare partener selectat are 
cunoștință de îndatoririle care îi revin, cu 
privire la confidențialitate și la conflictul 
de interese, ca urmare a unei pregătiri 
specifice și a unei formalizări a 
îndatoririlor sale într-o declarație 
semnată.
Partenerii vor fi direct implicați în 
elaborarea contractelor de parteneriat și 
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în toate etapele de pregătire, punere în 
aplicare, monitorizare și evaluare a 
programelor.
(modifică și elimină părți din punctul 
1.1.4)

Or. en

Amendamentul 1890
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.1 – punctul 1.1.4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.4a. Cooperarea cu partenerii urmează 
bunele practici. Fiecare stat membru va 
asigura un nivel adecvat de asistență 
tehnică pentru a facilita implicarea 
partenerilor și participarea în toate 
etapele procesului de programare.

Or. en

Amendamentul 1891
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.1 – punctul 1.1.4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.1.4b. Statele membre vor institui un 
parteneriat care să respecte următoarele 
cerințe procedurale minime: (i) 
dezvăluirea la timp a informațiilor, pe 
durata dezbaterilor pe marginea 
documentelor strategice (ii) timp suficient 
pentru ca părțile implicate să analizeze 
documentele, să-și consulte membrii și 
circumscripțiile și să ofere feedback (iii) 
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canale adecvate pentru ca părțile 
implicate să adreseze întrebări sau să 
emită sugestii și comentarii, (iv) 
transparență privind modul în care 
propunerile și comentariile partenerilor 
au fost luate în calcul, inclusiv o 
explicație în caz de respingere a 
comentariilor; și (v) diseminarea 
rezultatelor consultațiilor. Mai mult, 
accesibilitatea acestui proces pentru 
persoanele cu dizabilități, în sensul 
asigurării mediului fizic.

Or. en

Amendamentul 1892
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.1. Principiul dezvoltării durabile, așa 
cum este acesta prevăzut la articolul 3 al 
Tratatului privind Uniunea Europeană 
(TUE), se referă la un concept de progres 
conform căruia considerentele sociale, 
economice și de mediu ar trebui integrate, 
atunci când se ia în calcul bunăstarea și o 
mai bună calitate a vieții pentru 
generațiile prezente și viitoare. 
Dezvoltarea durabilă necesită respectarea 
acquis-ului de mediu. De asemenea, ar 
trebui să se demonstreze că investițiile 
globale au ca rezultat beneficii nete 
pentru societate.

(Adăugarea celei de-a doua fraze la finalul 
articolului 1.2.1)

Or. en
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Amendamentul 1893
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.2. Considerentele privind dezvoltarea 
durabilă, precum și principiul conform 
căruia poluatorul plătește ar trebui, 
așadar, să fie parte integrantă a fiecărui 
plan, de la concepție până la livrare, și de 
la monitorizare până la evaluare.
Statele membre și regiunile ar trebui să 
ofere la timp informații exhaustive 
privitoare la suma cheltuielilor privind 
clima, în conformitate cu metodologia 
prevăzută în Regulamentul privind 
dispozițiile comune. Statele membre și 
regiunile ar trebui să identifice 
cheltuielile privind biodiversitatea pe baza 
măsurilor de raportare propuse. Evoluțiile 
punerii în aplicare a principiilor 
orizontale prevăzute la articolul 8 din 
prezentul regulament ar trebui 
demonstrate prin aplicarea indicatorilor 
orizontali. Ca regulă generală, cei care 
cauzează pagube de mediu ar trebui să 
suporte costurile evitării acestora sau 
compensații pentru ele, iar finanțarea nu 
ar trebui să fie utilizată pentru a face față 
costurilor aferente respectării legislației 
prezente.
(Adăugarea celui de-al doilea bloc de text 
la punctul 1.2.2 și eliminarea ultimei 
propoziții din textul original al 
raportorilor.)

Or. en

Amendamentul 1894
Victor Boștinaru
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Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.2. Considerentele privind dezvoltarea 
durabilă, precum și principiul conform 
căruia poluatorul plătește ar trebui, 
așadar, să fie parte integrantă a fiecărui 
plan, de la concepție până la livrare, și de 
la monitorizare până la evaluare. 
Neaplicarea principiului conform căruia 
poluatorul plătește poate fi permisă numai 
în cazurile excepționale prevăzute prin 
legislația primară a UE și cu condiția ca 
să se instituie măsuri clare de soluționare 
a acestora.

Or. en

Justificare

Principiul conform căruia poluatorul plătește ar trebui să se aplice întotdeauna. Excepțiile ar 
trebui să existe numai dacă sunt prevăzute în mod clar de către legislația primară a Uniunii 
Europene.

Amendamentul 1895
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.2. Considerentele privind dezvoltarea 
durabilă, precum și principiul conform 
căruia poluatorul plătește ar trebui, 
așadar, să fie parte integrantă a fiecărui 
plan, de la concepție până la livrare, și de 
la monitorizare până la evaluare. 
Neaplicarea principiului conform căruia 
poluatorul plătește poate fi permisă numai 
în cazurile excepționale susținute de 
dovezi puternice și cu condiția ca să se 
instituie măsuri clare de soluționare a 
acestora. Deciziile privind excepțiile ar 
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trebui să fie parte a unor evaluări ex ante 
și a unor evaluări strategice de mediu 
(ESM) ale contractului de parteneriat și 
ale tuturor programelor relevante.

Or. en

Justificare

Este necesar să se instituie standarde puternice și metodologii clare pentru luarea deciziilor 
privind aplicarea principiului conform căruia poluatorul plătește, pentru a preîntâmpina 
deciziile arbitrare în cazurile în care interesele decidenților individuali contrazic protecția 
mediului din UE. Decizia privind proporționalitatea costurilor pentru protecția mediului ar 
trebui evaluată foarte atent și cu mult înaintea punerii în aplicare a proiectului, pentru a 
preîntâmpina situațiile în care proiectele dăunătoare pentru mediu ar putea beneficia de 
finanțare. Aceasta sporește utilizarea eficientă a fondurilor și preîntâmpină un posibil 
comportament netransparent pe durata punerii în aplicare a programului.

Amendamentul 1896
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.3. Pentru a soluționa provocările 
complexe cu care se confruntă, statele 
membre și regiunile ar trebui să apeleze la 
toate instrumentele disponibile furnizate 
de politica Uniunii Europene. În special, 
în scopul combaterii schimbării climatice, 
ar trebui ca resursele să se concentreze pe 
măsuri de prevenire și soluționare, 
minimizând în același timp costurile 
externe. Orice nouă investiție, realizată cu 
sprijinul fondurilor care fac obiectul RDC 
ar trebui să fie astfel încât să facă față 
impactului schimbării climatice și al 
dezastrelor naturale.
(Adăugați ultimele patru cuvinte la cea de-
a doua propoziție din punctul 1.2.3 al 
textului raportorilor.)
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Or. en

Amendamentul 1897
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.3. Pentru a soluționa provocările 
complexe cu care se confruntă, statele 
membre și regiunile ar trebui să apeleze la 
toate instrumentele disponibile furnizate 
de politica Uniunii Europene. În special, 
în scopul combaterii schimbării climatice 
care prezintă riscuri diferite pentru 
diferite regiuni, ar trebui ca resursele să 
se concentreze asupra măsurilor de 
prevenire și soluționare. Orice nouă 
investiție, realizată cu sprijinul fondurilor 
care fac obiectul RDC ar trebui să fie 
astfel încât să facă față impactului 
schimbării climatice și al dezastrelor 
naturale.
(Preia punctul 1.2.3 din amendamentul 
raportorilor la SCS, însă adaugă o 
referință la faptul că schimbarea climatică 
prezintă diferite riscuri pentru diferite 
regiuni.)

Or. en

Amendamentul 1898
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.3. Pentru a soluționa provocările 
complexe cu care se confruntă, statele 
membre ar trebui să apeleze la toate 



AM\904624RO.doc 17/104 PE491.163v01-00

RO

instrumentele disponibile furnizate de 
politica Uniunii Europene. În special, în 
scopul combaterii schimbării climatice, ar 
trebui ca resursele să se concentreze pe 
măsuri de prevenire și soluționare. Orice 
nouă investiție, realizată cu sprijinul 
fondurilor care fac obiectul RDC ar 
trebui să fie astfel încât să facă față 
impactului schimbării climatice și al 
dezastrelor naturale.

Or. en

Justificare

Acestea sunt state membre care sunt responsabile de programare. Pot decide atunci, în 
cadrul propriului lor sistem instituțional și constituțional, cu privire la orice autoritate 
responsabilă de programare sau de abordarea integrată.

Amendamentul 1899
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.3. Pentru a soluționa provocările 
complexe cu care se confruntă, statele 
membre și regiunile ar trebui să apeleze la 
toate instrumentele disponibile furnizate 
de politica Uniunii Europene. În special, 
în scopul combaterii schimbării climatice, 
resursele ar trebui concentrare asupra 
economisirii energiei și asupra unor 
măsuri preventive și de soluționare; 
pentru combaterea pierderii 
biodiversității, resursele se vor concentra 
asupra măsurilor preventive și de 
restaurare. Orice nouă investiție, realizată 
cu sprijinul fondurilor care fac obiectul 
RDC ar trebui să fie foarte eficientă din 
punct de vedere al consumului de energie 
și de resurse, și astfel încât să facă față 
impactului schimbării climatice și al 
dezastrelor naturale. Mai mult, pentru a 
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reflecta importanța impacturilor 
climatului și biodiversității asupra 
investițiilor finanțate din fonduri 
europene, ESM a programelor ar trebui 
de asemenea să includă o evaluare a 
impactului asupra climei și biodiversității, 
incluzând măsurarea emisiilor de gaze cu 
efect de seră din cadrul programului.

Or. en

Justificare

În afară de monitorizarea cheltuielilor privind clima, este necesar să se încorporeze la nivel 
orizontal, în toate programele, măsuri de ameliorare a impactului asupra climei, ca 
modalitate prin care se asigură calitatea investițiilor cu privire la obiectivele de combatere a 
schimbării climatice ale UE. Pentru a asigura o dezvoltare durabilă, evaluarea impactului 
asupra climei și biodiversității este necesară și este modul cel mai fezabil prin care se poate 
opri punerea în aplicare a unor investiții cu impact negativ, îmbunătățind calitatea politicii 
de coeziune. De asemenea, impactul asupra climei este ușor de măsurat și există deja o 
metodologie clară, care va permite evaluarea transparentă a programului.

Amendamentul 1900
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.4. FEDER și FC ar trebui să continue 
să facă investiții majore în infrastructurile 
statelor membre, pentru a veni în 
întâmpinarea cerințelor Directivei-cadru 
privind apa și a altor directive relevante. 
Soluțiile tehnologice, care au ca scop să 
contribuie la acțiuni durabile, există deja, 
iar altele sunt în curs de elaborare și, 
așadar, FEDER ar trebui să continue să 
ofere asistență pentru efectuarea de 
cercetări în acest domeniu. O astfel de 
asistență ar trebui să suplimenteze 
măsurile din cadrul programului Orizont 
2020. Finanțarea pentru acțiunile privind 
biodiversitatea poate fi pusă la dispoziție 
prin FEADR și EMFF. FEADR poate fi 
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de asemenea utilizat pentru a oferi 
asistență administratorilor de terenuri, 
unde cerințele obligatorii de mediu duc la 
dezavantaje specifice zonelor.

Or. en

Justificare

Acestea sunt state membre care sunt responsabile de programare. Pot decide atunci, în 
cadrul propriului lor sistem instituțional și constituțional, cu privire la orice autoritate 
responsabilă de programare sau de abordarea integrată.

Amendamentul 1901
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.4. Dacă FEDER și FC susțin 
investițiile majore în statele membre și în 
infrastructurile din regiuni, aceste 
investiții vor respecta cerințele Directivei-
cadru privind apa și ale altor directive 
relevante. Principiul conform căruia 
poluatorul plătește se aplică de asemenea 
finanțării furnizate pentru activități cu 
potențial vătămător pentru mediu, în 
special finanțării infrastructurii. În aceste 
cazuri, ar trebui să se ofere finanțare 
numai dacă acuzarea utilizatorului și 
internalizarea activităților externe nu 
acoperă costul investiției și costul oricărei 
pagube cauzate. [1] JO ref........Directiva 
2000/60/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 23 octombrie 2000.
(Modificările adaugă o frază suplimentară 
la punctul 1.2.4)

Or. en
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Amendamentul 1902
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.4. FEDER și FC ar trebui să continue 
să facă investiții majore în infrastructurile 
statelor membre și regiunilor, pentru a 
veni în întâmpinarea cerințelor Directivei-
cadru privind apa și a altor directive 
relevante. Soluțiile tehnologice, care au 
ca scop să contribuie la acțiuni durabile, 
există deja, iar altele sunt în curs de 
elaborare și, așadar, FEDER ar trebui să 
continue să ofere asistență pentru 
efectuarea de cercetări în acest domeniu. 
O astfel de asistență ar trebui să 
suplimenteze măsurile din cadrul 
programului Orizont 2020. Finanțarea 
pentru acțiunile privind biodiversitatea 
poate fi pusă de asemenea la dispoziție 
prin FEADR și EMFF. FEADR poate fi 
de asemenea utilizat pentru a oferi 
asistență în vederea unei gestionări 
durabile a resurselor naturale, pentru 
încurajarea transferului de cunoștințe și a 
inovației, pentru îmbunătățirea 
competitivității agriculturii și pentru o 
dezvoltare cuprinzătoare a zonelor rurale.

Or. en

Amendamentul 1903
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.4. FEDER și FC ar trebui să continue 
să susțină investițiile infrastructurile 
statelor membre și regiunilor, pentru a 
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veni în întâmpinarea cerințelor acquis-
ului de mediu (de exemplu cadrul privind 
apa, natura, deșeurile și alte directive 
relevante). Soluțiile tehnologice și non-
tehnologice bazate pe ecosistem, care au 
ca scop să contribuie la acțiuni durabile, 
există deja, iar altele sunt în curs de 
elaborare și, așadar, FEDER ar trebui să 
continue să ofere asistență pentru 
efectuarea de cercetări în acest domeniu. 
Această asistență ar trebui să aibă ca 
obiectiv completarea măsurilor prevăzute 
în programul Orizont 2020. Finanțarea 
acțiunilor privind biodiversitatea, așa cum 
se solicită prin cadrele de acțiune 
prioritare, poate fi pusă la dispoziție prin 
fondurile prevăzute de RDC. FEADR 
poate fi de asemenea utilizat pentru a 
oferi asistență administratorilor de 
terenuri, unde cerințele obligatorii de 
mediu duc la dezavantaje specifice 
zonelor

Or. en

Justificare

FEDER nu înseamnă numai investiții majore și noi abordări cu privire la soluțiile bazate pe 
ecosistem din domeniul climei, iar tehnologiile inteligente nu se referă numai la 
infrastructură și tehnologie. Strategia UE în domeniul biodiversității atenționează asupra 
faptului că toate fondurile contribuie la finanțarea biodiversității, așadar orice fonduri RSC 
ar trebui să asigure investițiile în biodiversitate.

Amendamentul 1904
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.4. FEDER și FC ar trebui să continue 
să facă investiții majore în infrastructurile 
statelor membre și regiunilor, pentru a 
veni în întâmpinarea cerințelor Directivei-
cadru privind apa și a altor directive 
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relevante. Soluțiile tehnologice, care au 
ca scop să contribuie la acțiuni durabile, 
există deja, iar altele sunt în curs de 
elaborare și, așadar, FEDER ar trebui să 
continue să ofere asistență pentru 
efectuarea de cercetări în acest domeniu. 
Finanțarea pentru acțiunile privind 
biodiversitatea pot fi puse la dispoziție 
prin FEADR și EMFF. FEADR poate fi 
de asemenea utilizat pentru a oferi 
asistență administratorilor de terenuri, 
unde cerințele obligatorii de mediu duc la 
dezavantaje specifice zonelor.

Or. en

Justificare

Se elimină: Această asistență ar trebui să aibă ca obiectiv completarea măsurilor prevăzute 
în programul Orizont 2020.

Amendamentul 1905
Guido Milana, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.4a. EMFF va ajuta la atingerea 
obiectivelor privind creșterea, locurile de 
muncă și durabilitatea ale pachetului de 
reforme ale politicii comune în domeniul 
pescuitului și va susține punerea în 
aplicare a politicii maritime integrate a 
UE. EMFF poate finanța pescuitul și 
acvacultura durabile, contribuind la 
ecosisteme marine durabile și la o 
dezvoltare și o administrare teritoriale 
cuprinzătoare.

Or. en
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Amendamentul 1906
Markus Pieper

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.5. Urmărirea unei dezvoltări durabile 
nu ar trebui să reprezinte un exercițiu 
tehnic. Pentru a ne asigura că acest 
obiectiv este inclus în funcționarea 
fondurilor prevăzute de RDC la fața 
locului, autoritățile de conducere ar 
trebui să ia în considerare în mod adecvat 
și pertinent acest obiectiv, în cadrul 
întregului ciclu de desfășurare al 
programului și ar trebui să adopte o 
abordare mai activă pentru reducerea 
efectelor vătămătoare pentru mediu a 
intervențiilor, întreprinzând, printre 
altele, următoarele acțiuni.
(a) direcționarea investițiilor către 
opțiunile cele mai eficiente din punct de 
vedere al resurselor,
(b) analizarea echilibrată a nevoii 
investiționale, acolo unde aceste investiții 
au un impact negativ semnificativ asupra 
mediului,
(c) adoptarea unei perspective pe termen 
lung atunci când se compară costurile 
asociate punerii în aplicare a metodelor 
alternative de investiții,
[Preia punctul 1.2.5 din anexa propusă în 
amendamentul raportorilor privind CSC; 
ștergerea literei (d) (utilizarea sporită a 
achizițiilor publice ecologice)]

Or. en

Justificare

În vremuri de criză, achizițiile publice eficiente din punct de vedere al costurilor se pot 
dovedi în unele cazuri mai rezonabile decât achizițiile publice concentrate în principal pe 
aspectele ecologice.
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Amendamentul 1907
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) utilizarea achizițiilor publice 
ecologice.
[Cuvântul „sporită” a fost eliminat în 
punctul 1.2.5, litera (d)]

Or. en

Amendamentul 1908
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.5a. Evaluarea durabilității ecologice a 
investițiilor ar trebui realizată pe baza 
unor criterii de durabilitate ecologică clar 
definite, în special pentru sectoarele cu 
consum intensiv de resurse sau care au 
un impact foarte puternic asupra 
climatului și biodiversității  (transport, 
infrastructuri, deșeuri, energie – în 
special utilizarea biomasei etc.).

Or. en

Justificare

Criteriile de durabilitate a investițiilor sunt necesare pentru preîntâmpinarea investițiilor cu 
impact negativ. De exemplu, dezvoltarea unor proiecte de energie regenerabilă poate fi 
contraproductivă pentru obiectivele europene privind biodiversitatea, dacă sunt proiectate și 
puse în aplicare în mod incorect. Așadar, este necesar să se prevadă norme obligatorii, 
stricte, pentru utilizarea lor. Criteriile de durabilitate îi permit UE să asigure coerența 
obiectivelor sale multiple și să preîntâmpine măsurile contraproductive.
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Amendamentul 1909
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – punctul 1.2.5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2.5a. Gestionarea durabilă a 
biodiversității și a ecosistemelor ar trebui 
promovată, în special în regiunile 
periferice.

Or. en

Amendamentul 1910
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.3 – punctul 1.3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3.1. Statele membre și regiunile ar 
trebui să întreprindă măsurile adecvate 
pentru eliminarea inegalităților și pentru 
preîntâmpinarea oricăror discriminări pe 
bază de sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau credință, dizabilitate, vârstă 
sau orientare sexuală ori identitate de 
gen, în toate etapele punerii în aplicare a 
fondurilor prevăzute de RDC.
(Modificări aduse la punctul 1.3.1)

Or. en

Amendamentul 1911
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.3 – punctul 1.3.1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3.1. Statele membre ar trebui să 
sporească eforturile pentru eliminarea 
inegalităților și pentru promovarea 
egalității dintre bărbați și femei, precum și 
pentru combaterea discriminării în 
funcție de sex, origine rasială sau etnică, 
religie sau credință, dizabilitate, vârstă 
sau orientare sexuală, în toate etapele 
punerii în aplicare a fondurilor prevăzute 
de RDC.

Or. en

Justificare

Detaliile punerii în aplicare a fondurilor ar trebui lăsate la latitudinea statelor membre și ale 
regiunilor, în baza nivelului evoluției lor în direcția asigurării egalității.

Amendamentul 1912
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.3 – punctul 1.3.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3.2. Statele membre ar trebui să 
urmărească obiectivul egalității dintre
bărbați și femei și ar trebui să întreprindă 
pașii adecvați pentru prevenirea oricărei 
discriminări pe durata pregătirii, punerii 
în aplicare, monitorizării și evaluării 
operațiunilor din programele co-finanțate 
de fondurile prevăzute de RDC și ar trebui 
să indice în mod clar acțiunile de luare în 
considerare a acestui principiu în cadrul 
programelor. Așadar, barierele cu care se 
confruntă femeile în participarea lor pe 
piața muncii ar trebui evaluate și 
soluționate.

Or. en
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Justificare

Orice acțiune ar trebui întreprinsă pe baza evaluărilor și analizei.

Amendamentul 1913
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima
Delli, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.3 – punctul 1.3.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3.3. Statele membre și regiunile ar 
trebui să urmărească obiectivul privind 
egalitatea dintre femei și bărbați, așa cum 
se prevede în articolul 8 din TFUE și ar 
trebui să îl includă în pregătirea, punerea 
în aplicare, monitorizarea și evaluarea 
acțiunilor din cadrul tuturor fondurilor 
prevăzute de RDC, precum și integrarea 
perspectivei asupra genului ca principiu 
obligatoriu. Programele FEDER, FSE și 
fondul de coeziune ar trebui să specifice 
în mod explicit contribuția care se 
așteaptă de la aceste fonduri cu privire la 
egalitatea de gen, prevăzându-se în 
detaliu obiectivele și instrumentele. 
Analiza din perspectiva genului ar trebui 
inclusă în analiza obiectivelor 
intervenției. Sistemele de monitorizare și 
colectarea de date sunt, de asemenea, 
esențiale pentru a oferi o imagine clară 
asupra modului în care programele 
îndeplinesc obiectivele privind egalitate de 
gen. Evoluțiile vor fi demonstrate prin 
aplicarea indicatorilor orizontali. Ar 
trebui să se asigure participarea în cadrul 
parteneriatului a organismelor relevante, 
responsabile de promovarea egalității de 
gen. Se recomandă cu tărie organizarea 
unor structuri permanente sau alocarea 
explicită a unei funcții către structurile 
existente, pentru a oferi consiliere privind 
egalitate de gen, în vederea punerii la 
dispoziție a expertizei necesare pentru 
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pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea programelor.

O participarea mai mare a femeilor pe 
piața muncii, atât ca angajatoare, cât și ca 
angajate, ar învigora economia Uniunii. 
Deblocarea potențialului pentru această 
creștere a activității, prin majorarea ratei 
de angajare a femeilor, este crucială 
pentru atingerea obiectivelor de ocupare a 
forței de muncă din cadrul programului 
Europa 2020. Așadar, barierele cu care se 
confruntă femeile în participarea lor pe 
piața muncii ar trebui soluționate în 
totalitate. Statele membre și regiunile ar 
trebui să se asigure că, pe lângă FSE, 
FEDER, FC, EMFF și FEADR 
finanțează și ele activitățile care 
promovează independența economică a 
femeii, că contribuie la realizarea unui 
echilibru adecvat între muncă și viața de 
familie și că promovează oportunitățile de 
antreprenoriat feminin.
(Completare la primul bloc de propoziții la 
începutul punctului 1.3.3)
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Or. en

Amendamentul 1914
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.3 – punctul 1.3.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3.3. O participarea mai mare a femeilor 
pe piața muncii, atât ca angajatoare, cât și 
ca angajate, ar învigora economia 
Uniunii. Deblocarea potențialului pentru 
această creștere a activității, prin 
majorarea ratei de angajare a femeilor, 
este crucială pentru atingerea obiectivelor 
de ocupare în proporție de 75% a forței de 
muncă - atât bărbați, cât și femei - din 
cadrul programului Europa 2020. 
Barierele în calea participării femeilor pe 
piața muncii ar trebui, așadar, soluționate 
în întregime prin, inter alia, reducerea 
segmentării pieței muncii în funcție de 
ocupație și sector, printre altele prin 
încurajarea unei mai bune participări a 
femeilor în cercetare și dezvoltare și prin 
includerea lucrătorilor femei în sesiuni de 
pregătire și pregătire vocațională în 
„joburi ecologice”; statele membre și 
regiunile ar trebui să se asigure, prin 
intermediul unor acțiuni specifice că, pe 
lângă FSE, FEDER, FC, EMFF și 
FEADR finanțează de asemenea activități 
care promovează independența economică 
a femeii, contribuie la atingerea unui 
echilibru adecvat între muncă și viața de 
familie și că promovează oportunitățile de 
antreprenoriat feminin.
(Modificări asupra celei de-a doua părți a 
punctului 1.3.3.)

Or. en
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Amendamentul 1915
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.3 – punctul 1.3.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3.3. O participarea mai mare a femeilor 
în condiții de egalitate cu bărbații pe piața 
muncii, atât ca angajatoare, cât și ca 
angajate, ar învigora economia Uniunii. 
Deblocarea potențialului pentru această 
creștere a activității, prin majorarea ratei 
de angajare a femeilor, este crucială 
pentru atingerea obiectivelor de ocupare a 
forței de muncă din cadrul programului 
Europa 2020. Așadar, barierele cu care se 
confruntă femeile în participarea lor pe 
piața muncii ar trebui soluționate în 
totalitate. Statele membre și regiunile ar 
trebui să se asigure că, pe lângă FSE, 
FEDER, FC, EMFF și FEADR 
finanțează și ele activitățile care 
promovează independența economică a 
femeii, că contribuie la realizarea unui
echilibru adecvat între muncă și viața 
personală și cea de familie și că 
promovează oportunitățile de 
antreprenoriat feminin.
(Preia punctul 1.3.3 din amendamentul 
raportorilor privind CSC, însă adaugă o 
referință la faptul că participarea femeilor 
pe piața muncii ar trebui realizată în 
condiții de egalitate cu bărbații.)

Or. en

Amendamentul 1916
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.3 – punctul 1.3.3



AM\904624RO.doc 31/104 PE491.163v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3.3. O participarea mai mare a femeilor 
pe piața muncii, atât ca angajatoare, cât și 
ca angajate, ar învigora economia 
Uniunii. Deblocarea potențialului pentru 
această creștere a activității, prin 
majorarea ratei de angajare a femeilor, 
este crucială pentru atingerea obiectivelor 
de ocupare a forței de muncă din cadrul 
programului Europa 2020.

Or. en

Justificare

Acest amendament ia în considerare faptul că stimularea participării femeilor pe piața 
muncii ar trebui analizată în lumina prevederilor privind concentrarea tematică pentru FSE, 
care limitează numărul priorităților investiționale, dată fiind în special rezerva pentru 
incluziunea socială.  Acest amendament sugerează păstrarea aspirațiilor, însă lasă detaliile 
la latitudinea statelor membre și regiunilor.

Amendamentul 1917
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.3 – punctul 1.3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3. Promovarea egalității între bărbați și 
femei și nediscriminarea
1.3.1. Statele membre ar trebui să 
sporească eforturile pentru eliminarea 
inegalităților și pentru promovarea 
egalității dintre bărbați și femei, precum și 
pentru combaterea discriminării în 
funcție de sex, origine rasială sau etnică, 
religie sau credință, dizabilitate, vârstă 
sau orientare sexuală, în toate etapele 
punerii în aplicare a fondurilor prevăzute 
de RDC.
1.3.2. Statele membre ar trebui să 
urmărească obiectivul egalității dintre 
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bărbați și femei și ar trebui să întreprindă 
pașii adecvați pentru prevenirea oricărei 
discriminări pe durata pregătirii, punerii 
în aplicare, monitorizării și evaluării 
operațiunilor din programele co-finanțate 
de fondurile prevăzute de RDC și ar trebui 
să indice în mod clar acțiunile de luare în 
considerare a acestui principiu în cadrul 
programelor. Așadar, barierele cu care se 
confruntă femeile în participarea lor pe 
piața muncii ar trebui evaluate și 
soluționate.
1.3.3. O participarea mai mare a femeilor 
pe piața muncii, atât ca angajatoare, cât și 
ca angajate, ar învigora economia 
Uniunii. Deblocarea potențialului pentru 
această creștere a activității, prin 
majorarea ratei de angajare a femeilor, 
este crucială pentru atingerea obiectivelor 
de ocupare a forței de muncă din cadrul 
programului Europa 2020.
(Eliminarea punctului 1.3.4 din textul 
raportorilor)

Or. en

Amendamentul 1918
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.3 – punctul 1.3.4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.3.4a. Opinia emisă de instituțiile din 
domeniul egalității cu privire la 
programele pentru FSE, FEDER și 
fondul de coeziune ar trebui să aibă ca 
obiectiv să se asigure că există toate 
prevederile necesare pentru promovarea 
egalității de gen. De asemenea, implicarea 
instituțiilor din domeniul egalității sau a 
altor organizații active în combaterea 
discriminării este puternic recomandată 
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pentru a furniza expertiza necesară în 
pregătirea, monitorizarea și evaluarea 
fondurilor.

Or. en

Amendamentul 1919
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.4 – punctul 1.4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4.1. Toate produsele și serviciile care 
sunt oferite publicului și sunt co-finanțate 
de fondurile prevăzute de RDC ar trebui 
să fie accesibile. În special, accesibilitatea 
la mediul, transportul și la tehnologiile de 
informare și comunicare construite este 
esențială în vederea incluziunii grupurilor 
dezavantajate, inclusiv a persoanelor cu 
mobilitate redusă și a persoanelor cu 
dizabilități, luând în special în 
considerare Convenția Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu 
dizabilități, aplicabilă din data de 3 mai 
2008 și politicile europene de punere în 
aplicare a convenției ONU.
(Modificări și completări la punctul 1.4.1)

Or. en

Amendamentul 1920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.4 – punctul 1.4.2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4.2. Este de o importanță crucială să se 
soluționeze în mod adecvat nevoile celor 
care sunt cei mai îndepărtați de piața 
muncii, ale persoanelor cu dizabilități, ale 
migranților, refugiaților și ale 
solicitanților de azil, ale persoanelor fără 
adăpost și ale altor grupuri cu risc de 
pauperitate, ale copiilor și tinerilor, ale 
persoanelor în vârstă, ale minorităților 
etnice și ale altor grupuri dezavantajate, 
pentru a le permite să se integreze mai 
bine pe piața muncii și să participe în 
condiții depline în cadrul societății.
(Modificări aduse la punctul 1.4.2)

Or. en

Amendamentul 1921
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.4 – punctul 1.4.2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4.2a. În vederea atingerii acestor 
obiective, este important să se întreprindă 
măsurile adecvate pentru a asigura 
accesibilitatea persoanelor cu dizabilități 
pe durata pregătirii și punerii în aplicare 
a programelor și a operațiunilor co-
finanțate de fondurile prevăzute de RDC.

Or. en

Amendamentul 1922
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.4 – punctul 1.4.3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4.3. Statele membre și regiunile ar 
trebui să continue să promoveze 
coeziunea socială, în condiții de egalitate 
cu coeziunea economică și teritorială, în 
toate regiunile UE, dacă se dorește ca 
strategia UE 2020 să își atingă obiectivele.
Pentru fiecare categorie de regiuni se 
stabilește o cotă minimă pentru FSE în 
conformitate cu articolul 84 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. (…RDC), 
având ca rezultat o cotă minimă generală 
pentru FSE de 25 % din bugetul alocat 
politicii de coeziune (cu excepția facilității 
„Conectarea Europei”).
(Adăugarea ultimei propoziții la finalul 
punctului 1.4.3)

Or. en

Amendamentul 1923
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.4 – punctul 1.4.3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4.3a. Adaptarea locuințelor pentru 
atingerea obiectivelor Europa 2020, în 
special în cartierele dezavantajate și în 
centrele istorice.

Or. en

Amendamentul 1924
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.4 – punctul 1.4.3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.4.3a. Statele membre și regiunile ar 
trebui să întreprindă pașii adecvați pentru 
a asigura accesibilitatea persoanelor cu 
dizabilități pe durata pregătirii și punerii 
în aplicare a programelor și a 
operațiunilor co-finanțate de fondurile 
prevăzute de RDC și să instituie acțiuni 
pozitive susținute de fondurile prevăzute 
de RDC pentru promovarea șanselor 
egale.

Or. en

Justificare

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilități ar trebui asigurată pe durata pregătirii și punerii 
în aplicare a programelor, alături de promovarea șanselor egale.

Amendamentul 1925
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.5 – punctul 1.5.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5.1. Adaptarea la schimbările 
demografice este una dintre principalele 
provocări cu care se vor confrunta statele 
membre și regiunile în deceniile ce vor 
urma. Combinația dintre o populație 
activă mai mică și o proporție mai mare 
de pensionari, precum și problemele 
dispersiei populației vor impune 
constrângeri suplimentare asupra 
sistemelor de servicii sociale ale statelor 
membre și, astfel, asupra competitivității 
economice a Uniunii.
(Preia punctul 1.5.1 din amendamentul 
raportorilor la SCS, însă adaugă o 
referință la faptul că problemele dispersiei 
populației sunt o realitate.)
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Or. en

Amendamentul 1926
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.5 – punctul 1.5.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5.2. Schimbarea demografică dezvăluie 
noi provocări și, așadar, evoluțiile 
demografice ar trebui analizate, studiate 
și ar trebui îndeplinite la nivel regional și 
local, în special, acolo unde diferitele 
tendințe de dezvoltare sunt evidente. 
Statele membre și regiunile se bazează pe 
fondurile prevăzute de RDC pentru a 
dezvolta strategii personalizate în vederea 
soluționării problemelor demografice și în 
vederea creării de oportunități pentru 
dezvoltarea „economiei vârstei a treia” 
(„silver economy”).

Or. en

Justificare

Cuvintele „se bazează” sunt prea puternice și nu reflectă resursele naționale direcționate în 
aceste scopuri, care, în numeroase cazuri, vor fi mult mai mari decât suma fondurilor RDC 
primite.

Amendamentul 1927
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.5 – punctul 1.5.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5.3. Statele membre vor utiliza fondurile 
prevăzute de RDC pentru a întreprinde 
acțiuni în vederea promovării incluziunii 
tuturor grupurilor de vârstă, inclusiv 
promovarea oportunităților de angajare 
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pentru persoanele vârstnice, ceea ce va 
aduce numeroase beneficii populației, 
societăților și bugetelor publice. Utilizarea 
în cel mai bun mod a tuturor resurselor 
umane existente, inclusiv a tineretului 
șomer, trasează sarcinile imediate pentru 
fondurile prevăzute de RDC de a 
contribui la maximizarea potențialului 
tuturor acestora prin politici active de 
incluziune, precum și de a oferi un acces 
îmbunătățit, un caracter suficient, precum 
și calitate structurilor educaționale și de 
asistență socială. Investițiile în 
infrastructurile din domeniul sănătății va 
servi aceluiași obiectiv, care vizează o 
viață profesională lungă și sănătoasă 
pentru toți cetățenii Uniunii.

Or. en

Justificare

Formularea propusă pune accent nu numai pe oportunitățile profesionale pentru vârstnici, ci 
și pe alte măsuri de îmbunătățire a accesului la piața muncii și pentru tineretul șomer.

Amendamentul 1928
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.5 – punctul 1.5.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5.4. În elaborarea programelor lor, 
statele membre ar trebui să ia în 
considerare provocările pe termen lung 
reprezentate de modificările demografice. 
Ele pot identifica, în regiunile cele mai 
afectate de modificările demografice, 
abordări pentru:
(a) susținerea reînnoirii demografice prin 
condiții mai bune pentru familii și printr-
o reconciliere îmbunătățită între viața 
profesională și cea de familie;
(b) stimularea angajărilor; majorarea 
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productivității și a performanței 
economice prin investiții în educație și 
cercetare;
(c) concentrarea, după cum va fi cazul, 
asupra adecvării și calității pregătirii și a 
educației și a structurilor de asistență 
socială; și
(d) asigurarea furnizării unei îngrijiri 
medicale, sociale și pe termen lung 
eficiente din punct de vedere al costurilor, 
inclusiv investiții în infrastructură.

Or. en

Justificare

Obiectivul juridic și principiile concentrării tematice ar trebui luate în considerare. Cuvântul 
„trebuie” introduce o obligație care nu apare în textul regulamentului. Amendamentele de la 
literele (a), (b), (c) și (d) specifică în mod mai clar acțiunile.

Amendamentul 1929
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.5 – punctul 1.5.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5.4. La  elaborarea programelor lor, 
statele membre și regiunile ar trebui să ia 
în considerare provocările pe termen lung 
reprezentate de modificările demografice. 
În regiunile cele mai afectate de 
modificările demografice, ar trebui să 
identifice măsuri pentru:
(a) susținerea reînnoirii demografice prin 
condiții mai bune pentru familii și printr-
un echilibru îmbunătățit între viața 
profesională și cea de familie;
(b) stimularea angajărilor; majorarea 
productivității și a performanței 
economice prin investiții în educație, 
cercetare și inovare;
(c) concentrarea asupra adecvării și 
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calității educației, a protecției sociale și a 
structurilor de asistență socială;
precum și
(d) asigurarea furnizării la costuri reduse 
a unei îngrijiri medicale, unor servicii 
sociale și unei îngrijiri pe termen lung, 
inclusiv a investițiilor în infrastructură.
(Preia punctul 1.5.4 din amendamentul 
raportorilor la CSC, însă adaugă o 
referință la investirea în inovație și la 
protecția socială.)

Or. en

Amendamentul 1930
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.5 – punctul 1.5.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5.4. La  elaborarea programelor lor, 
statele membre și regiunile ar trebui să ia 
în considerare provocările pe termen lung 
reprezentate de modificările demografice. 
În regiunile cele mai afectate de 
modificările demografice, ar trebui să 
identifice măsuri pentru:
(a) susținerea reînnoirii demografice prin 
condiții mai bune pentru familii și printr-
un echilibru îmbunătățit între viața 
profesională și cea personală;
(b) stimularea angajărilor; majorarea 
productivității și a performanței 
economice prin investiții în educație și 
cercetare;

(c) concentrarea asupra adecvării și 
calității educației și a structurilor de 
asistență socială; și
(d) asigurarea furnizării unei îngrijiri 
medicale și a unei îngrijiri pe termen 
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lung, inclusiv a investițiilor în 
infrastructură.
[Modificarea formulării la punctul 1.5.4 
litera (a)]

Or. en

Amendamentul 1931
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.5 – punctul 1.5.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.5.4. La  elaborarea programelor lor, 
statele membre și regiunile ar trebui să ia 
în considerare provocările pe termen lung 
reprezentate de modificările demografice. 
În regiunile cele mai afectate de 
modificările demografice, ar trebui să 
identifice măsuri pentru:
(a) susținerea reînnoirii demografice prin 
condiții mai bune pentru familii și printr-
un echilibru îmbunătățit între viața 
profesională și cea de familie;
(b) stimularea angajărilor; majorarea 
productivității și a performanței 
economice prin investiții în educație și 
cercetare;
(c) concentrarea asupra adecvării și 
calității educației, a protecției sociale și a 
structurilor de asistență socială;
precum și
(d) asigurarea furnizării la costuri reduse 
a unei îngrijiri medicale, unor servicii 
sociale și unei îngrijiri pe termen lung, 
inclusiv a investițiilor în infrastructură.

Or. en
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Amendamentul 1932
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.5 – punctul 1.5.4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigurarea furnizării unei îngrijiri 
medicale și a unei îngrijiri pe termen 
lung, inclusiv a investițiilor în 
infrastructură.

Or. en

Justificare

Eliminarea expresiei „la costuri reduse”.

Amendamentul 1933
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.2. În acest context, fondurile 
prevăzute de RDC fac posibilă 
combinarea puterii diferitelor fonduri UE 
în pachete integrate care sunt 
personalizate în funcție de nevoile 
specifice de la nivel local și regional. 
Aceste instrumente sunt investițiile 
teritoriale integrate, dezvoltarea locală 
plasată sub responsabilitatea comunității, 
operațiunile integrate și planurile comune 
de acțiune.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se specifice instrumentele pe care acest regulament le oferă spre a fi utilizate.
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Amendamentul 1934
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.2. În acest context, fondurile 
prevăzute de RDC fac posibilă 
combinarea puterii diferitelor fonduri UE 
în pachete integrate care sunt 
personalizate în funcție de nevoile 
specifice de la nivel local, teritorial și 
regional.

Or. en

Justificare

Este important să se adauge dimensiunea teritorială.

Amendamentul 1935
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.2a. Pentru a aplica în totalitate 
principiul coeziunii teritoriale, abordarea 
integrată pentru promovarea unor nevoi 
de creștere inteligentă, durabilă și 
cuprinzătoare ar trebui să reflecte rolul 
orașelor, al zonelor rurale, al zonelor de 
pescuit și de coastă, zone care se 
confruntă cu probleme geografice sau 
demografice specifice și ar trebui să ia în 
considerare provocările specifice ale 
regiunilor periferice, ale regiunilor din 
zona nordică extremă, cu o densitate 
foarte redusă a populației, precum și ale 
regiunilor insulare, transfrontaliere sau 
muntoase. Ar trebui de asemenea să 
soluționeze problema legăturilor dintre 
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mediul urban și cel rural, din punct de 
vedere al accesului la o infrastructură și 
servicii accesibile și de calitate.

Or. en

Justificare

Amendamentul adaugă un nou punct 1.6.2 (nou) la punctul 1.6 din anexa propusă în 
amendamentul raportorilor privind CSC.

Amendamentul 1936
Markus Pieper

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.3. Atunci când își dezvoltă strategiile 
și programele în vederea identificării 
celor mai adecvate intervenții, statele 
membre și regiunile ar trebui să acorde o 
atenție specială caracteristicilor 
teritoriale, structurale și instituționale 
predominante, cum ar fi legătura către 
regiunea respectivă, modelele de ocupare 
a forței de muncă și mobilitatea acesteia 
din urmă; interconexiunile 
transfrontaliere; legăturile între zonele 
rurale și cele urbane; interdependențele 
locale dintre diferitele sectoare; 
moștenirea culturală; îmbătrânirea și 
transformările demografice etc.
(Preia punctul 1.6.3 din anexa propusă în 
amendamentul raportorilor privind CSC; 
adăugarea interconexiunii 
transfrontaliere)

Or. en

Amendamentul 1937
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.3. Atunci când își dezvoltă strategiile 
și programele în vederea identificării 
celor mai adecvate intervenții, statele 
membre și regiunile ar trebui să acorde o 
atenție specială caracteristicilor 
teritoriale, structurale și instituționale 
predominante, cum ar fi legătura către 
regiunea respectivă, modelele de ocupare 
a forței de muncă și mobilitatea acesteia 
din urmă; legăturile între zonele rurale și 
cele urbane și dezvoltarea durabilă; 
interdependențele locale dintre diferitele 
sectoare; moștenirea culturală; 
îmbătrânirea și transformările 
demografice etc.
(Modificări aduse la punctul 1.6.3)

Or. en

Amendamentul 1938
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.3. Atunci când își dezvoltă strategiile 
și programele în vederea identificării 
celor mai adecvate intervenții, statele 
membre, alături de regiuni și guvernele 
locale, ar trebui să acorde o atenție 
specială caracteristicilor teritoriale, 
structurale și instituționale predominante, 
cum ar fi legătura către teritoriul 
respectiv, modelele de ocupare a forței de 
muncă și mobilitatea acesteia din urmă; 
legăturile între zonele rurale și cele 
urbane; interdependențele locale dintre 
diferitele sectoare; moștenirea culturală și 
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istorică; îmbătrânirea și transformările 
demografice etc.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea integrată ar trebui implementată în cooperare cu guvernele regionale și locale.

Amendamentul 1939
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.3. Atunci când își dezvoltă strategiile 
și programele în vederea identificării 
celor mai adecvate intervenții, statele 
membre și regiunile ar trebui să acorde o 
atenție specială caracteristicilor 
teritoriale, structurale și instituționale 
predominante, cum ar fi legătura către 
regiunea respectivă, modelele de ocupare 
a forței de muncă și mobilitatea acesteia 
din urmă; legăturile între zonele rurale și 
cele urbane; provocările transfrontaliere; 
interdependențele locale dintre diferitele 
sectoare; moștenirea culturală; 
îmbătrânirea și transformările 
demografice etc.

Or. xm

Justificare

Este important să se ia în considerare provocările transfrontaliere.

Amendamentul 1940
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.3. Atunci când își dezvoltă strategiile 
și programele în vederea identificării 
celor mai adecvate intervenții, statele 
membre și regiunile ar trebui să acorde o 
atenție specială caracteristicilor 
teritoriale, structurale și instituționale 
predominante, cum ar fi mobilitatea din 
cadrul regiunii, modelele de ocupare a 
forței de muncă și structura acesteia din 
urmă; potențialul local pentru 
economisirea de energie, utilizarea 
durabilă a resurselor și a energiilor 
regenerabile, protecția biodiversității; 
legăturile între zonele rurale și cele 
urbane; interdependențele locale dintre 
diferitele sectoare; moștenirea culturală; 
îmbătrânirea și transformările 
demografice etc.

Or. en

Justificare

Susținerea oferită de Uniune ar trebui să respecte potențialul local existent și să motiveze 
statele membre și regiunile locale să-l utilizeze. Potențialul local de economisire a energiei, 
utilizarea durabilă a resurselor, a energiilor regenerabile și protecția biodiversității ar trebui 
să reprezinte o caracteristică de bază a abordărilor integrate

Amendamentul 1941
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.4. Statele membre, alături de regiunile 
lor și de guvernele locale, ar trebui să 
analizeze care sunt provocările economice 
și societale majore cu care se confruntă. 
Ca răspuns la aceste provocări, ar trebui 
de asemenea să ia în considerare care 
sunt aspectele speciale ale bunăstării 
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cetățenilor lor pe care doresc să le 
influențeze și să le îmbunătățească prin 
intermediul politicii și în ce mod ar trebui 
creată și aplicată politica în contextul 
special al statului membru sau al regiunii 
respective.

Or. en

Justificare

Abordarea integrată ar trebui să răspundă atât la provocările economice, cât și la cele 
societale. Guvernele locale ar trebui incluse în acest proces.

Amendamentul 1942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea locală impulsionată de 
Comunitate (pe baza experienței 
LEADER în cazul dezvoltării rurale) 
poate completa și îmbunătăți aplicarea 
unor politici publice pentru toate 
fondurile CSC. Are ca obiectiv majorarea 
eficienței și eficacității strategiilor de 
dezvoltare teritorială prin delegarea 
procesului decizional și de punere în 
aplicare către un parteneriat local compus 
din actori publici, privați și din cadrul 
societății civile. 
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Dezvoltarea locală impulsionată de 
Comunitate ar trebui pusă în aplicare în 
contextul unei abordări strategice urmate 
de politicienii publici, pentru a se asigura 
că definirea „de jos în sus” a nevoilor 
locale ia în considerare prioritățile 
stabilite la niveluri mai înalte. Statele 
membre, în strânsă colaborare cu 
partenerii la care se face referire la 
articolul 5 din prezentul regulament, vor 
trebui așadar să-și definească abordarea 
față de o dezvoltare locală impulsionată 
de Comunitate în cadrul fondurilor CSC. 
În cadrul FEADR, LEADER va continua 
să fie un element obligatoriu în fiecare 
program de dezvoltare rurală. Grupurile 
LEADER existente ar trebui să poată să 
continue strategiile pentru o dezvoltare de 
succes.
(A se adăuga al doilea bloc de propoziții la 
finalul punctului 1.6.4)

Or. en

Amendamentul 1943
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.4a. Orice instrument de abordare 
integrată utilizat de statul membru ar 
trebui să fie pus în aplicare în contextul 
abordărilor strategice urmate de 
politicienii aleși, pentru a se asigura că 
definiția „de jos în sus” a nevoilor locale 
ia în considerare prioritățile stabilite la un 
nivel mai înalt.

Or. en
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Amendamentul 1944
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.5. Pentru a sprijini politicile bune care 
sunt adaptate nevoilor regionale specifice, 
statele membre și regiunile ar trebui să 
dezvolte și pe mai departe o abordare 
teritorială integrată privind crearea și 
aplicarea politicii, luând în considerare 
aspectele contextuale relevante, însă 
concentrându-se pe următoarele elemente 
centrale:
(a) evaluarea capacității și potențialului 
de dezvoltare al regiunii din perspectiva 
Europa 2020;
(b) evaluarea și determinarea punerii în 
aplicare a noilor instrumente teritoriale, 
cum ar fi investițiile teritoriale integrate, 
planurile comune de acțiune și 
dezvoltarea locală impulsionată de 
comunitate.
(c) o evaluare a provocărilor din 
domeniul dezvoltării cu care se confruntă 
regiunea și capacitatea sa de a le 
soluționa;
(d) luarea în considerare a dimensiunii 
teritoriale adecvate și a contextului pentru 
crearea și aplicarea politicii, conform 
principiului subsidiarității;
(e) crearea unui cadru de guvernanță pe 
mai multe niveluri, necesar pentru a 
asigura aplicarea eficientă a politicii;
(f) selectarea indicatorilor adecvați ai 
rezultatelor pentru a fi utilizați în scopul 
monitorizării și evaluării politicii.

Or. en
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Justificare

Preia punctul 1.6.5 din anexa propusă în amendamentul raportorilor privind CSC, însă 
adaugă o referință la nou-propusele instrumentele teritoriale.

Amendamentul 1945
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.5. Pentru a sprijini politicile bune care 
sunt adaptate nevoilor regionale specifice, 
statele membre și regiunile ar trebui să 
dezvolte și pe mai departe o abordare 
teritorială integrată privind crearea și 
aplicarea politicii, luând în considerare 
aspectele contextuale relevante, însă 
concentrându-se pe următoarele elemente 
centrale:
(a) evaluarea capacității și potențialului 
de dezvoltare al regiunii din perspectiva 
Europa 2020;
(b) o evaluare a provocărilor din 
domeniul dezvoltării cu care se confruntă 
regiunea și capacitatea sa de a le 
soluționa;
(c) o evaluare a provocărilor de natură 
transfrontalieră.
(d) luarea în considerare a dimensiunii 
teritoriale adecvate și a contextului pentru 
crearea și aplicarea politicii, conform 
principiului subsidiarității;
(e) crearea unui cadru de guvernanță pe 
mai multe niveluri, necesar pentru a 
asigura aplicarea eficientă a politicii;
(f) selectarea indicatorilor adecvați ai 
rezultatelor pentru a fi utilizați în scopul 
monitorizării și evaluării politicii.

Or. xm
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Justificare

Amendamentul adaugă litera (c) pentru a lua în considerare provocările transfrontaliere.

Amendamentul 1946
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.5. Pentru a sprijini politicile bune care 
sunt adaptate nevoilor regionale specifice, 
statele membre ar trebui să dezvolte și pe 
mai departe o abordare teritorială 
integrată privind crearea și aplicarea 
politicii, luând în considerare aspectele 
contextuale relevante, însă concentrându-
se următoarele elemente centrale:
(a) o evaluare a potențialului de 
dezvoltare Europa 2020 și a capacității 
guvernelor statale, regionale și locale;
(b) o evaluare a provocărilor din 
domeniul dezvoltării cu care se confruntă 
statul și regiunile sale, precum și 
guvernele locale, și capacitatea sa de a le 
soluționa;
(c) luarea în considerare a dimensiunii 
teritoriale adecvate și a contextului pentru 
crearea și aplicarea politicii, conform 
principiului subsidiarității;
(d) crearea unui cadru de guvernanță pe 
mai multe niveluri, necesar pentru a 
asigura aplicarea eficientă a politicii;
(e) selectarea indicatorilor adecvați ai 
rezultatelor pentru a fi utilizați în scopul 
monitorizării și evaluării politicii.

Or. en

Justificare

Acestea sunt state membre care sunt responsabile de programare. Pot decide atunci, în 
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cadrul propriului lor sistem instituțional și constituțional, cu privire la orice autoritate 
responsabilă de programare sau de abordarea integrată. Pe de altă parte, ar trebui de 
asemenea evaluată capacitatea și provocările regiunilor și guvernelor locale.

Amendamentul 1947
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.5. Pentru a stimula politicile bune, 
adaptate nevoilor regionale specifice, 
statele membre și regiunile ar trebui să 
dezvolte o abordare teritorială integrată 
cu privire la crearea și aplicarea politicii. 
Metoda investiției teritoriale integrate ar 
trebui să reprezinte instrumentul 
principale pentru realizarea unei 
dezvoltări durabile echilibrate, cu 
potențialul de a promova angajarea, 
incluziunea socială și prosperitatea, luând 
în considerare aspectele contextuale 
relevante, însă concentrându-se pe 
următoarele elemente centrale:
(Modificări aduse la punctul 1.6.5)

Or. en

Amendamentul 1948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.5 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) posibilitatea de a combina una sau 
mai multe priorități investiționale din 
diferite obiective tematice într-o singură 
axă prioritară sau într-un singur 
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program;
(La punctul 1.6.5 se adaugă o nouă literă 
(ca))

Or. en

Amendamentul 1949
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6 – punctul 1.6.5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6.5a. Orice instrument de abordare 
integrată utilizat de statul membru ar
trebui să fie pus în aplicare în contextul 
abordărilor strategice urmate de 
politicienii aleși, pentru a se asigura că 
definiția „de jos în sus” a nevoilor locale 
ia în considerare prioritățile stabilite la un 
nivel mai înalt.

Or. en

Justificare

Abordarea integrată implementată prin diferite instrumente integrate sugerată în acest 
regulament ar trebui întotdeauna să fie în conformitate cu abordările strategice ale 
politicienilor aleși.

Amendamentul 1950
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6a Incluziunea socială
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Promovarea incluziunii tuturor 
grupurilor care se confruntă cu sau care 
au risc de paupertate și excluziune 
socială. Promovarea economiei sociale. 
Lupta pentru eradicarea paupertății. 
Promovarea dialogului social. 
Combaterea șomajului prin intermediul 
unor politici active pe piețele muncii. 
Prevenirea șomajului pe termen lung. 
Promovarea egalității de șanse și a 
egalității în vederea reușitei. Facilitarea 
accesului tuturor persoanelor la serviciile 
de asistență medicală.

Or. en

Amendamentul 1951
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6b. Dezvoltarea ocupării forței de 
muncă
Încurajarea participării ansamblului 
populației active și, în special, a tinerilor 
și a vârstnicilor. Ameliorarea funcționării 
pieței muncii. Investițiile în educație, în 
educația permanentă, în competențele și 
pregătirea pe durata întregii vieți. 
Susținerea creării întreprinderilor, în 
special a celor inovatoare, încurajând 
parteneriatele între cercetarea publică și 
întreprinderi, precum și coaching-ul 
creatorilor de întreprinderi prin 
intermediul rețelelor de asistență și 
consiliere. Ajutorul în vederea creării de 
locuri de muncă de către șomeri.

Or. fr



PE491.163v01-00 56/104 AM\904624RO.doc

RO

Amendamentul 1952
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.6c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.6c Infrastructurile de transport

1.6.1. Asigurarea ieșirii din izolare și a 
continuității teritoriale pentru teritoriile 
cele mai izolate. Îmbunătățirea accesului 
la serviciile pentru pasageri și mărfuri. 
Îmbunătățirea dezvoltării liniilor 
maritime de deservire inter-insulară și de 
cabotaj pentru regiunile insulare de peste 
mări.
1.6.2. Promovarea mijloacelor de 
transport care să respecte mediul natural 
(poluare, construcții) și care să aibă ca 
obiectiv calitatea vieții locuitorilor din 
mediul urban (poluare, zgomot, trafic),
favorizând inițiativele de transport 
alternativ, transportul în comun și 
urmărind eforturile de structurare a 
rețelei rutiere și asigurarea unui nivel 
profesional adecvat pentru transportatori.

Or. fr

Amendamentul 1953
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.1 – punctul 2.1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1.1. În vederea obținerii unor rezultate 
optime pentru creșterea și dezvoltarea 
durabilă concretă, este important să se 
coordoneze toate politicile Uniunii și toate 
instrumentele aferente care joacă un rol 
în realizarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și a unei dezvoltări teritoriale 
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echilibrate, mai bune, în UE. Acest lucru 
ar trebui de asemenea să se reflecte într-o 
mai bună coordonare între bugetul 
Uniunii și bugetele naționale și sub-
naționale din statele membre, în 
finanțarea priorităților politice comune, 
precum și într-o cooperare verticală 
îmbunătățită între UE și entitățile 
naționale, regionale și locale.

Or. en

Justificare

Entitățile locale ar trebui incluse.

Amendamentul 1954
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Guido 
Milana, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 1 – secțiunea 2.1 – punctul 2.1.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1.1. În vederea obținerii unor rezultate 
optime pentru creșterea și dezvoltarea 
durabilă concretă, este important să se 
coordoneze toate politicile Uniunii și toate 
instrumentele lor care joacă un rol în 
realizarea coeziunii economice, sociale și 
teritoriale și a unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate, mai bune, în UE. Acest lucru 
ar trebui de asemenea să se reflecte într-o 
mai bună coordonare între bugetul 
Uniunii și bugetele naționale și sub-
naționale din statele membre, în întărirea 
integrării și a eficienței politicilor și în 
controlul echilibrului finanțării publice, 
precum și în finanțarea priorităților 
politice comune și într-o cooperare 
verticală îmbunătățită între UE și 
entitățile naționale și regionale.

Or. en
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Justificare

Este important să se sublinieze faptul că o coordonare mai bună între bugete nu implică 
introducerea unei condiționalități macroeconomice.

Amendamentul 1955
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.1 – punctul 2.1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1.2. Sinergiile și coordonarea nu 
implică soluții universal valabile. În acest 
context, este necesar să se efectueze o 
analiză mai detaliată a impactului produs 
de politicile Uniunii și a coeziunii în 
vederea stimulării de sinergii eficace și a 
identificării și promovării celor mai 
adecvate mijloace la nivel european de 
susținere a investițiilor locale și regionale.

Or. en

Amendamentul 1956
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.1 – punctul 2.1.3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1.3. Statele membre ar trebui să asigure 
coeziunea în etapele de programare și 
punere în aplicare între intervențiile 
susținute de fondurile prevăzute de RDC 
și obiectivele altor politici UE. În acest 
sens, ar trebui să încerce să:

Or. en
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Amendamentul 1957
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.2 – punctul 2.2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.2. În special, statele membre și 
regiunile ar trebui să dezvolte o strategie 
națională sau regională de cercetare și 
inovare pentru „specializarea inteligentă” 
aliniată programului național de reformă. 
Aceste strategii ar trebui dezvoltate printr-
o colaborare strânsă între autoritățile 
naționale, regionale și alte autorități de 
conducere și autoritățile vizate în mod 
direct prin programul Orizont 2020, 
implicând însă și alte părți interesate cum 
ar fi universitățile și instituțiile de 
învățământ superior, industria locală și 
partenerii sociali. Aceste strategii de 
inovare ar trebui să ia în considerare atât 
acțiunile ascendente, cât și descendente 
rezultate din programul Orizont 2020.

Or. en

Justificare

Nu este necesar să fie autorități de conducere numai de la nivel statal sau regional.

Amendamentul 1958
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.2 – punctul 2.2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.2. În special, statele membre și 
regiunile ar trebui să dezvolte o strategie 
națională sau regională de cercetare și 
inovare pentru „specializarea inteligentă” 
aliniată programului național de reformă. 
Aceste strategii ar trebui dezvoltate printr-
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o colaborare strânsă între autoritățile 
naționale sau regionale și autoritățile 
vizate în mod direct prin programul 
Orizont 2020, implicând însă și alte părți 
interesate cum ar fi universitățile și 
instituțiile de învățământ superior, 
industria locală, IMM-urile și partenerii 
sociali. Aceste strategii de inovare ar 
trebui să ia în considerare atât acțiunile 
ascendente, cât și descendente rezultate 
din programul Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 1959
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.2 – punctul 2.2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.2. În special, statele membre și 
regiunile ar trebui să dezvolte o strategie 
națională sau regională de cercetare și 
inovare pentru „specializarea inteligentă” 
aliniată programului național de reformă. 
Aceste strategii ar trebui dezvoltate printr-
o colaborare strânsă între autoritățile 
naționale sau regionale și autoritățile 
vizate în mod direct prin programul 
Orizont 2020, implicând însă și alte părți 
interesate cum ar fi universitățile și 
instituțiile de învățământ superior, 
industria locală și partenerii economico-
sociali. Aceste strategii de inovare ar 
trebui să ia în considerare atât acțiunile 
ascendente, cât și descendente rezultate 
din programul Orizont 2020.

Or. en

Amendamentul 1960
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.2 – punctul -2.2.2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-2.2.2a. „Specializarea inteligentă” 
înseamnă conceptul de dezvoltare a 
politicii de cercetare, dezvoltare și inovare 
a Uniunii Europene. Obiectivul 
specializării inteligente este promovarea 
utilizării eficiente și eficace a investițiilor 
publice, utilizându-se sinergiile existente 
între țări și regiuni și îmbunătățindu-le 
capacitatea de inovare. Strategia de 
specializare inteligentă este compusă 
dintr-un program strategic multianual, al 
cărui scop este să dezvolte un sistem 
funcțional de cercetare și inovare la nivel 
național sau regional.
(Un nou punct 2.2.2 înaintea punctului 
2.2.2 al textului raportorilor)

Or. en

Amendamentul 1961
Cristina Gutiérrez-Cortines

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.2 – punctul 2.2.2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.2a. „Infrastructurile de cercetare 
reprezintă dotări, resurse, sisteme 
organizaționale și servicii utilizate de 
comunitățile de cercetare pentru 
derularea de cercetări și pentru inovare în 
domeniile lor. În situațiile relevante, pot fi 
utilizate în scopuri exterioare cercetării, 
de exemplu pentru educație sau servicii 
publice. Exemple de astfel de proceduri: 
echipamente științifice majore (sau seturi 
de instrumente); resurse bazate pe 
cunoștințe, cum ar fi colecții, arhive sau 
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date științifice; infrastructuri electronice, 
precum date, sisteme de calcul și software, 
rețele și sisteme de comunicare pentru 
promovarea deschiderii și încrederii 
digitale; orice altă infrastructură de 
natură unică, esențială pentru atingerea 
excelenței în cercetare și inovare.”

Or. en

Amendamentul 1962
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.2 – punctul 2.2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.4. Acțiunile descendente ar trebui să 
ofer mijloacele de exploatare și 
diseminare a rezultatelor din domeniul 
cercetării și dezvoltării, așa cum se 
prevede în programul Orizont 2020, pe 
piață și în cadrul comunității extinse de 
cercetare și pot include: uzine pilot și 
spații demonstrative, dovezile de concepție 
și finanțarea în etapele timpurii, facilități 
de incubare, cercetare aplicată, capacități 
specifice industriale și de transfer de 
tehnologie și asistență de grup.
(Modificări aduse la punctul 2.2.4)

Or. en

Amendamentul 1963
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Amelia Andersdotter, Jean-Paul Besset, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.2 – punctul 2.2.5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2.5. Asistența comună ar trebui 
furnizată autorităților naționale și 
regionale pentru crearea și 
implementarea unor strategii de inovare, 
care pot include: asistență în vederea 
identificării oportunităților de finanțare 
comună a infrastructurilor de cercetare și 
dezvoltare de interes european, 
promovarea colaborării internaționale, 
suport metodologic prin analize în cadrul 
branșei, strategii de acces deschis pentru 
publicații și date de cercetare, schimbul de 
bune practici și pregătire interregională.
(Modificări aduse la punctul 2.2.5)

Or. en

Amendamentul 1964
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.3 – punctul 2.3.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3.3. Ar trebui urmărite sinergiile cu 
LIFE, în special cu proiectele integrate 
privind natura (în special serviciile 
ecosistemice și biodiversitatea), apa, 
deșeurile, aerul, combaterea schimbării 
climatice și adaptarea la schimbările 
climatice. Coordonarea cu LIFE poate fi 
asigurată prin proiecte de asistență care 
sunt de natură complementară, precum și 
prin promovarea utilizării de soluții, 
metode și abordări validate prin 
programul LIFE.

Or. en

Justificare

Acest amendament menține flexibilitatea oferită statelor membre, în special date fiind 
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cerințele de concentrare tematică.

Amendamentul 1965
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.3 – punctul 2.3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3.4. Acolo unde este cazul, ar trebui să 
se promoveze utilizarea evaluărilor 
impactului asupra mediului (EIA), a 
evaluărilor impactului asupra dezvoltării 
durabile (SIA), a evaluărilor strategice de 
mediu (SEA) și a altor instrumente 
relevante, pentru a ține cont de pierderea 
biodiversității și de efectele schimbărilor 
climatice în planificarea teritorială 
(incluzând strategiile macroregionale) și 
în procesul decizional la nivel regional și 
local;

Or. en

Justificare

Acest amendament menține flexibilitatea oferită statelor membre și regiunilor.

Amendamentul 1966
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.3 – punctul 2.3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3.4. Ar trebui să se sporească utilizarea 
evaluărilor impactului asupra mediului 
(EIA), a evaluărilor impactului asupra 
dezvoltării durabile (SIA), a evaluărilor 
strategice de mediu (SEA) și a altor 
instrumente relevante, pentru a preveni și 
a ține cont de pierderea biodiversității și 
de efectele schimbărilor climatice în 
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planificarea teritorială (incluzând 
strategiile macroregionale) și în procesul 
decizional la nivel regional și local;

Or. en

Amendamentul 1967
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.3 – punctul 2.3.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3.5. Statele membre ar trebui să 
promoveze infrastructura verde, 
ecoinovarea și adoptarea tehnologiilor 
inovatoare pentru a crea o economie mai 
verde.

Or. en

Justificare

Acest amendament menține flexibilitatea oferită statelor membre și regiunilor.

Amendamentul 1968
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.3 – punctul 2.3.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3.5. Statele membre și regiunile ar 
trebui să promoveze infrastructura verde, 
ecoinovarea și adoptarea tehnologiilor 
inovatoare pentru a crea o economie mai 
verde.

Or. en
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Amendamentul 1969
Markus Pieper

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.3 – punctul 2.3.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3.5. Statele membre și regiunile ar 
trebui promovează infrastructura verde, 
ecoinovarea și adoptarea tehnologiilor 
inovatoare pentru a crea o economie mai 
verde.
(Preia punctul 2.3.5 din anexa propusă în 
amendamentul raportorilor privind CSC; 
garantează faptul că statele membre 
promovează infrastructura verde, însă nu 
pot fi forțate să facă acest lucru dacă alte 
considerente presante sunt în joc.)

Or. en

Amendamentul 1970
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.3 – punctul 2.3.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3.5. Statele membre și regiunile ar 
trebui să promoveze infrastructura verde, 
ecoinovarea, soluțiile bazate pe ecosistem 
și adoptarea tehnologiilor inovatoare 
pentru a crea o economie mai verde.

Or. en

Justificare

Dintre mai multe soluții, Uniunea ar trebui să susțină soluțiile bazate pe ecosistem care oferă 
promisiuni foarte mari și pot oferi cea mai bună eficiență din punct de vedere al costurilor, în 
numeroase cazuri precum tratarea apei și gestionarea inundațiilor. Acestea nu sunt încă 
destul de vizibile pentru a fi incluse, așadar merită un sprijin explicit.
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Amendamentul 1971
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.3 – punctul 2.3.8

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3.8. De asemenea, finanțarea din 
fondurile prevăzute de RDC ar putea fi 
coordonată cu asistența oferită de 
programul NER 300, care utilizează 
veniturile din vânzarea indemnizațiilor 
din cadrul schemei europene de 
comercializare a cotei de emisie.

Or. en

Justificare

Acest amendament menține flexibilitatea oferită statelor membre și regiunilor.

Amendamentul 1972
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Ana Miranda, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.3 – punctul 2.3.8

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.3.8. De asemenea, finanțarea din 
fondurile prevăzute de RDC ar trebui 
coordonată cu asistența oferită de 
programul NER 300, care utilizează 
veniturile din vânzarea certificatelor din 
cadrul schemei europene de 
comercializare a cotei de emisie, pentru a 
stimula sursele de energie regenerabilă și 
măsurile de economisire a energiei. [1]
[1] JO L 290, 6.11.2010, p. 39-48 
2010/670/UE: Decizia Comisiei din 3 
noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor și 
măsurilor pentru finanțarea proiectelor 
demonstrative comerciale care vizează 
captarea și stocarea geologică a CO2 în 
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condiții de siguranță a mediului, precum 
și a proiectelor demonstrative de 
tehnologii inovatoare în domeniul 
energiei din surse regenerabile, în cadrul 
sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră în Comunitate instituit prin Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului (2010/670/UE) JO L 275, 
25.10.2003, p. 32-46.
(Modificări aduse la punctul 2.3.8)

Or. en

Amendamentul 1973
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4. Noul program educațional intitulat 
„ERASMUS pentru toți”.

Or. en

Amendamentul 1974
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.4 – punctul 2.4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4.1. Sinergiile dintre fondurile prevăzute 
de RDC și programul „Erasmus pentru 
toți” ar trebui sporite pentru a maximiza
impactul investițiilor în oameni. Această 
investiție va aduce beneficii cruciale atât 
indivizilor, cât și societății în ansamblul 
ei, prin contribuția la creștere și 
prosperitate. „Erasmus pentru toți” oferă 
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sprijin numai proiectelor transnaționale, 
în timp ce politica de coeziune are o 
dimensiune regională mai pronunțată. 
Statele membre sunt încurajate să testeze 
instrumentele și metodele rezultate din 
cooperarea transnațională prin „Erasmus 
pentru toți” și apoi să le implementeze pe 
teritoriul lor prin intermediul fondurilor 
prevăzute de RDC.

Or. en

Amendamentul 1975
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.4 – punctul 2.4.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4.1. Sinergiile dintre fondurile prevăzute 
de RDC și programul „Erasmus pentru 
toți” ar trebui asigurate pentru a 
maximiza eficiența instrumentelor 
dezvoltate și a impactului economic și 
social al investițiilor în oameni. Această 
investiție sincronizată va aduce beneficii 
atât indivizilor cât și societății în 
ansamblu, prin aceea că va contribui la 
creștere și prosperitate, oferind o mai 
bună înțelegere interculturală, oferind 
acces la o gamă largă de acțiuni 
educaționale și de pregătire, atât formale 
cât și informale și oferind impulsuri 
pentru inițiativele tinerilor, pentru acțiuni 
cetățenești și fiind dirijată către toate 
generațiile. Noul program educațional 
„Erasmus pentru toți”, așa cum a fost 
propus de Comise, susține în principal 
proiectele transnaționale, în timp ce 
politica de coeziune are o dimensiune 
regională mai pronunțată. Statele membre 
și regiunile sunt încurajate să testeze 
instrumentele și metodele rezultate din 
cooperarea transnațională prin „Erasmus 
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pentru toți” și apoi să le implementeze pe 
teritoriul lor prin intermediul fondurilor 
prevăzute de RDC.

Or. en

Amendamentul 1976
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.4 – punctul 2.4.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4.2. Comisia și statele membre ar trebui 
să asigure o coordonare eficientă între 
politica de coeziune și „Erasmus pentru 
toți” printr-o distincție clară între tipurile 
de investiții și grupurile țintă asistate. 
„Erasmus pentru toți” își va concentra 
sprijinul asupra proiectelor 
transnaționale care includ mobilitatea 
studenților, a tinerilor și a personalului; 
asupra parteneriatelor strategice dintre 
organizațiile și instituțiile din Europa și 
asupra acțiunilor care susțin dezvoltarea 
și punerea în aplicare a politicilor. 
Obiectivele privind prioritățile 
investiționale de bază pentru politica de 
coeziune vor răspunde nevoilor de 
asigurare a unei acțiuni complementare 
la „Erasmus pentru toți”, în următoarele 
domenii: educație (sprijinirea 
infrastructurilor aferente grădinițelor, 
școlilor primare și liceelor, 
universităților), pregătirea pentru piața 
muncii (pentru a se asigura că toți adulții 
care caută un loc de muncă sau o 
schimbare în carieră pot beneficia de 
asistență, așa cum a fost cazul în sub-
programul Leonardo da Vinci, acțiunea 
PPM Populația pe piața muncii) și adulții 
cursanți în general.

Or. en



AM\904624RO.doc 71/104 PE491.163v01-00

RO

Amendamentul 1977
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.4 – punctul 2.4.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4.2. Comisia și statele membre ar trebui 
să asigure o coordonare eficientă între 
politica de coeziune și „Erasmus pentru 
toți” printr-o distincție clară între tipurile 
de investiții și grupurile țintă asistate. 
„Erasmus pentru toți” își va concentra 
sprijinul asupra mobilității studenților la 
nivel transnațional în scopuri 
educaționale, asupra antreprenorilor, 
personalului și reprezentanților consiliilor 
locale și regionale; asupra parteneriatelor 
strategice dintre organizațiile și instituțiile 
din Europa și asupra acțiunilor care 
susțin dezvoltarea și punerea în aplicare a 
politicilor. Obiectivele investiționale 
principale pentru politica de coeziune ar 
trebui să fie următoarele: educația, 
pregătirea pentru piața muncii, 
mobilitatea adulților cursanți și 
constituirea de capacități, în special în 
regiunile mai puțin dezvoltate.

Or. en

Justificare

Pe lângă antreprenori și personal, programul Erasmus pentru toți ar trebui să asigure 
schimburi între reprezentanții consiliilor locale și regionale și persoanele din administrația 
publică. Politica de coeziune ar trebui să contribuie la constituirea de capacități, așa cum se 
prevede în acest regulament.

Amendamentul 1978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.4 – punctul 2.4.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4.3. De asemenea, se vor obține 
rezultate mai bune prin adăugarea de 
fonduri pentru mobilitate și activitățile 
care includ bunele practici și proiectele 
inovatoare identificate la nivelul UE în 
noul program pentru educație, tineret și 
sporturi, asigurându-se o comunicare 
reală, transparentă și ușor accesibilă 
cetățenilor la nivel UE, național și 
regional.

Or. en

Amendamentul 1979
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.4a (nouă) – punctul 2.4a.1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4a. Programul pentru șanse sociale și 
inovare (PSCI)
2.4a.1. Sinergiile dintre fondurile 
prevăzute de RDC și programul Uniunii 
Europene pentru șanse sociale și inovare 
(PSCI) ar trebui stimulate, avându-se ca 
obiectiv contribuția la punerea în aplicare 
a strategiei Europa 2020, a obiectivelor 
sale principale, a inițiativelor 
emblematice, a orientărilor integrate și a 
inițiativei privind oportunitățile pentru 
tineri, prin acordarea de sprijin financiar 
pentru obiectivele Uniunii Europene în 
materie de promovare a unui nivel ridicat 
de locuri de muncă de înaltă calitate, 
garantarea unei protecții sociale adecvate 
și decente, lupta împotriva excluziunii 
sociale și a sărăciei, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, a ocupării forței de 
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muncă și a situației educaționale a 
tinerilor.

Or. en

Amendamentul 1980
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.4a (nouă) – punctul 2.4a.2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4a.2. Statele membre ar trebui să profite 
de ocazie și să aplice acțiuni 
complementare în cadrul Fondului social 
european (FSE) conforme cu activitățile 
derulate în cadrul PSCI în zone precum 
dialogul social, drepturile fundamentale, 
oportunități egale, educație, pregătire 
vocațională, drepturile și bunăstarea 
copiilor, politica privind tineretul, politica 
privind migrația, cercetarea și inovarea, 
antreprenoriatul, sănătatea, condițiile de 
muncă, extinderea și relațiile externe, 
precum și politica economică generală.

Or. en

Amendamentul 1981
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.4a (nouă) – punctul 2.4a.3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4a.3. În regiunile de frontieră, 
parteneriatele transfrontaliere EURES 
joacă un rol important în dezvoltarea unei 
adevărate piețe europene a forței de 
muncă. Prin urmare, parteneriatele 
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transfrontaliere EURES ar trebui să fie 
sprijinite în continuare prin activități 
orizontale ale Uniunii, care ar putea fi 
completate de resurse naționale sau de 
FSE.

Or. en

Amendamentul 1982
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.4a (nouă) – punctul 2.4a.4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4a.4. Pentru a se asigura 
complementaritatea, acțiunile din cadrul 
PSCI ar trebui strâns coordonate cu cele 
întreprinse în cadrul politicii de coeziune. 
Statele membre ar trebui să coordoneze 
acțiunile corespunzătoare din cadrul 
fondurilor CSC, în special din cadrul FSE 
și FEDER, cu acțiunile de microfinanțare 
ale pilonului PSCI, care au ca obiectiv 
majorarea accesului la și a disponibilității 
microfinanțării pentru persoanele care și-
au pierdut sau se confruntă cu riscul 
pierderii locului de muncă sau care au 
dificultăți în a intra sau a reintra pe piața 
muncii, precum și pentru persoanele care 
se confruntă cu riscul excluziunii sociale 
și pentru persoanele aflate în situații 
dezavantajoase din punct de vedere al 
accesului la piața creditului convențional 
și care doresc să își înceapă sau să își 
dezvolte propria microîntreprindere, 
incluzând auto-angajarea, fără nicio 
discriminare din punct de vedere al 
vârstei, precum și pentru
microîntreprinderile care angajează 
persoanele aflate la cea mai mare distanță 
de piața muncii.

Or. en
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Amendamentul 1983
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.4a (nouă) – punctul 2.4a.5 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.4a.5. La inițiativa Parlamentului 
European, o „axă a inițiativei pentru 
tineret” din cadrul PSCI susține acțiunile 
pentru persoanele cu vârsta sub 25 de ani, 
între altele prin acțiuni în vederea 
prevenirii abandonului școlar timpuriu în 
special prin reintegrarea în pregătire, a 
dezvoltării abilităților relevante pentru 
piața muncii, prin apropierea mai mare 
dintre lumea vieții profesionale, a 
educației și a pregătirii, a susținerii unei 
prime experiențe profesionale și a 
pregătirii la locul de muncă pentru a le 
oferi tinerilor posibilitatea de a dobândi 
atât abilitățile relevante, experiența 
profesională, calitatea pregătirii și 
perioade de stagii, cât și pentru a le 
susține accesul pe piața muncii. Pentru a 
îmbunătăți aceste acțiuni, statele membre 
și regiunile ar trebui să instituie acțiuni 
corespunzătoare în programele din cadrul 
fondurilor CSC.

Or. en

Amendamentul 1984
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.1. În vederea maximizării valorii 
adăugate la nivel european, FEDER și 
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fondul de coeziune, rețelele 
transnaționale și facilitatea Conectarea 
Europei (FCE) ar trebui planificate în 
strânsă cooperare, pentru a se asigura 
legăturile optime ale diferitelor tipuri de 
infrastructură (în transport, energie și 
telecomunicații) de la nivel local, regional 
și național și, de asemenea, din cadrul 
întregii Uniuni. Ar trebui să se asigure o 
utilizare maximă a fondurilor pentru 
proiectele cu dimensiune europeană și pe 
piața muncii, în special transportul 
prioritar, energia și rețelele digitale. În 
special conexiunile est-vest sunt cele care 
necesită îmbunătățiri, prin crearea unei 
noi infrastructuri de transport și/sau 
menținerea, reabilitarea sau 
modernizarea infrastructurii existente.

Or. en

Amendamentul 1985
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.1. În vederea maximizării valorii 
adăugate la nivel european, ar trebui să 
se asigure complementaritatea și 
coordonarea, în sectoarele comune de 
intervenție, între FEDER și fondul de 
coeziune, rețelele transnaționale și 
facilitatea Conectarea Europei (FCE), 
pentru a se asigura legăturile optime ale 
diferitelor tipuri de infrastructură (în 
transport, energie și telecomunicații) de la 
nivel local, regional și național și, de 
asemenea, din cadrul întregii Uniuni. Ar 
trebui să se asigure o utilizare maximă a 
fondurilor pentru proiectele cu 
dimensiune europeană și pe piața muncii, 
în special transportul prioritar, energia și 
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rețelele digitale.

Or. en

Amendamentul 1986
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa 1j (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.2. La fel cum infrastructura națională 
ar trebui să fie planificată în mod coerent, 
atât prin luarea în considerare a 
dezvoltării legăturilor transfrontaliere ale 
Uniunii, cât și prin dezvoltarea unor 
legături interregionale din cadrul statelor 
membre, planurile ar trebui să se bazeze 
pe o cerere reală și proiectată în sfera 
transporturilor și ar trebui să se identifice 
legăturile lipsă și dificultățile. Investițiile 
în conexiunile regionale la rețeaua 
exhaustivă și la rețeaua transeuropeană a 
infrastructurii de transport (TEN-T) ar 
trebui să asigure beneficii pentru zonele 
urbane și rurale, rezultate din 
oportunitățile create de rețelele principale 
și legăturile lipsă din cadrul modurilor de 
transport durabile în conexiunile 
transfrontaliere.
(Modificări aduse la punctul 2.5.2)

Or. en

Amendamentul 1987
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.3. Tratarea cu prioritate a investițiilor 
care au un impact dincolo de un anumit 
stat membru ar trebui coordonată cu 
planificarea TEN-T, astfel încât 
investițiile FEDER și din fondul de 
coeziune în infrastructura de transport să 
se alinieze în totalitate cu îndrumările 
TEN-T, care definesc prioritățile de 
transport ale Uniunii, care includ: 
dezvoltarea în viitor a unei rețele TEN-T 
integrate și conceptul de coridor 
multimodal.

Or. en

Amendamentul 1988
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.4. Cartea albă privind transportul a 
Comisiei prevede o viziune pentru un 
sistem de transport competitiv și eficient 
din punct de vedere al resurselor, 
subliniind faptul că în sectorul 
transporturilor se impune o reducere 
semnificativă a gazelor cu efect de seră. 
Pentru fondurile prevăzute de RDC, 
aceasta înseamnă o concentrare asupra 
formelor durabile de transport și investiții 
în zonele care oferă cea mai mare valoare 
adăugată la nivel european, de exemplu 
rețelele transeuropene. Odată ce au fost 
identificate, investițiile ar trebui tratate 
prioritar în funcție de contribuția lor la 
mobilitate, durabilitate, creșterea 
economică durabilă, la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și la 
spațiul european unic al transporturilor. 
Implicarea statelor membre în procesul 
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creării „listei de proiecte pre-identificate 
privind rețeaua de bază în domeniul 
transporturilor” va fi considerată 
necesară și nevoia coeziunii între state nu
va fi neglijată.

Or. en

Amendamentul 1989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.4. Cartea albă privind transportul a 
Comisiei[1] prevede o viziune pentru un 
sistem de transport competitiv și eficient 
din punct de vedere al resurselor, 
subliniind faptul că în sectorul 
transporturilor se impune o reducere 
semnificativă a gazelor cu efect de seră. 
Pentru fondurile prevăzute de RDC, 
aceasta înseamnă o concentrare asupra 
formelor durabile de transport și investiții 
în zonele care oferă cea mai mare valoare 
adăugată la nivel european, de exemplu 
rețelele transeuropene. Odată ce au fost 
identificate, investițiile ar trebui tratate 
prioritar în funcție de contribuția lor la 
mobilitate, durabilitate, creșterea 
economică durabilă, la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, la 
siguranță, la reducerea zgomotului și la 
spațiul european unic al transporturilor.
[1] „Foaie de parcurs pentru un spațiu 
european unic al transporturilor – Către 
un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor” 
COM 2011) 144 final
(Modificări aduse la punctul 2.5.4)

Or. en
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Amendamentul 1990
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.4. Cartea albă privind transportul 
prevede o viziune pentru un sistem de 
transport competitiv și eficient din punct 
de vedere al resurselor, subliniind faptul 
că în sectorul transporturilor se impune o 
reducere cu 60%  a gazelor cu efect de 
seră până în 2050, comparativ cu cifrele 
din 1990.
(...)
Investițiile identificate ar trebui tratate 
prioritar în funcție de contribuția lor la 
mobilitate, durabilitate, în special la un 
impact redus asupra mediului, la 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și la spațiul european unic al 
transporturilor.

Or. en

Justificare

Cartea albă privind transportul oferă un obiectiv clar și măsurabil care ar trebui menționat 
aici, pentru a oferi mai multă claritate. Impacturile asupra climei nu reprezintă singurul 
impact asupra mediului reprezentat de transport (de exemplu, fragmentarea ecosistemului 
este, de asemenea, importantă), așadar ar trebui menționată cerința privind impacturile 
reduse asupra mediului, în general.

Amendamentul 1991
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.4. Cartea albă privind transportul a 
Comisiei prevede o viziune pentru un 
sistem de transport competitiv și eficient 
din punct de vedere al resurselor, 
subliniind faptul că în sectorul 
transporturilor se impune o reducere 
semnificativă a gazelor cu efect de seră. 
Pentru fondurile prevăzute de RDC, 
aceasta înseamnă o concentrare asupra 
formelor durabile de transport și investiții 
în zonele care oferă cea mai mare valoare 
adăugată la nivel european, de exemplu 
rețelele transeuropene. Odată ce au fost 
identificate, investițiile ar trebui tratate 
prioritar în funcție de contribuția lor la 
accesibilitate și mobilitate, durabilitate, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și la spațiul european unic al 
transporturilor.
(Preia punctul 2.5.4 din amendamentul 
raportorilor privind CSC, însă adaugă o 
referință la accesibilitate).

Or. en

Amendamentul 1992
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.5. Statele membre și regiunile ar 
trebui să concentreze investițiile care 
îmbunătățesc capacitatea infrastructurii 
existente prin modernizări substanțiale și, 
acolo unde este cazul, prin construirea de 
noi infrastructuri. Ar trebui de asemenea 
să se întreprindă acțiuni în vederea 
utilizării potențialului modernizării și 
întreținerii infrastructurii primare pentru 
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a pregăti sau a facilita desfășurarea 
rețelelor cu fibră care ar trebui să ajungă 
în zonele rurale și pentru a se efectua
investiții în utilizarea în gospodării a 
acestui tip de rețele.

(Modificări aduse la punctul 2.5.5)

Or. en

Amendamentul 1993
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.5. Statele membre ar trebui să-și 
direcționeze investițiile în direcția 
construirii de noi infrastructuri și a 
îmbunătățirii capacității infrastructurii 
existente prin modernizări substanțiale. 
Menținerea infrastructurilor TEN-T poate 
de asemenea să atragă investiții 
semnificative acolo unde este nevoie.

Or. en

Justificare

Reconstrucția și întreținerea infrastructurii generează investiții și locuri de muncă.

Amendamentul 1994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.6. Cu privire la transportul maritim, 
porturile ar trebui dezvoltate ca puncte 
eficiente de intrare și ieșire, prin 
integrarea totală cu infrastructura 
terestră. Ar trebui să se acorde prioritate 
proiectelor privitoare la accesul portuar și 
la conexiunile cu uscatul. Dezvoltarea 
transportului maritim de scurtă durată și 
a căilor navigabile din interiorul 
uscatului ar trebui să-și sporească 
contribuția la rețelele durabile de 
transport european de marfă.
(Modificări aduse la punctul 2.5.6)

Or. en

Amendamentul 1995
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.6. Cu privire la transportul maritim, 
porturile ar trebui dezvoltate ca puncte 
eficiente de intrare prin integrarea totală 
cu infrastructura terestră. Ar trebui să se 
acorde prioritate proiectelor privitoare la 
accesul portuar și la conexiunile cu 
uscatul. Dezvoltarea căilor navigabile din 
interiorul uscatului ar trebui să evalueze 
impactul lor de mediu, sporindu-le în 
același timp contribuția la o rețea 
durabilă de transport european de marfă.

Or. en

Justificare

Transportul pe canalele navigabile din interiorul uscatului nu este durabilă prin definiție: ar 
trebui să se asigure că impacturile cu potențial dezastruos asupra ecosistemelor de apă 
dulce, contraproductive pentru obiectivele UE privind biodiversitatea, sunt preîntâmpinate și 
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soluționate cu atenție.

Amendamentul 1996
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.7

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.7. In special, ar trebui urmărită 
complementaritate între investițiile în 
infrastructură realizate de FEDER și 
fondul de coeziune sub o gestiune 
comună și de facilitatea Conectarea 
Europei (FCE), care este o facilitate 
gestionată la nivel central, cu o selecție 
competitivă a proiectelor. FCE va finanța 
proiecte axate în principal pe rețeaua de 
bază (părțile cele mai importante din 
punct de vedere strategic ale rețelei 
exhaustive) care are cea mai mare 
valoarea adăugată la nivel european și 
care pare a fi cea mai complexă din punct 
de vedere al TEN-T, din perspectiva 
implementării: legăturile transfrontaliere 
lipsă, probleme cheie și interconectarea 
modurilor de transport. Fondul de 
coeziune se va concentra pe proiecte 
europene cu valoare adăugată mare în 
rețelele de transport prin susținerea 
infrastructurii TEN-T, atât pentru rețeaua 
de bază, cât și pentru cea exhaustivă.

Or. en

Amendamentul 1997
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.8. Fondurile de coeziune și structurale 
vor furniza infrastructurile locale și 
regionale și legăturile lor la rețelele 
prioritare din Uniune de asemenea în 
zonele energiei și telecomunicațiilor. De 
asemenea, vor promova o mobilitate 
urbană durabilă prin investițiile realizate 
în special prin evitarea zonelor urbane, 
promovarea unui transport public modern 
și fără impact asupra mediului, prin 
sisteme inteligente de gestiune a 
traficului, precum și prin platforme 
logistice publice sau terminale 
intermodale.

Or. en

Amendamentul 1998
Markus Pieper

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.5 – punctul 2.5.8

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.5.8. Fondurile de coeziune și structurale 
vor furniza infrastructurile locale și 
regionale și legăturile lor la rețelele 
prioritare din Uniune de asemenea în 
zonele energiei și telecomunicațiilor; cu 
accent special pe zonele de frontieră;
(Preia punctul 2.5.8 din anexa propusă în 
amendamentul raportorilor privind CSC, 
subliniind zonele de frontieră)

Or. en

Justificare

Zonele de frontieră s-au dovedit deosebit de vulnerabile la legăturile de infrastructură care 
lipsesc și ar trebui așadar să fie subliniate în legătura cu rețelele prioritare.
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Amendamentul 1999
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.6 – punctul 2.6.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.6.2. Ar trebui să se profite de realizarea 
unei integrări teritoriale mai profunde, 
sinergiile între activitățile de cooperare 
teritorială conform politicii de coeziune și 
instrumentelor de vecinătate europeană. 
Potențialul de creare a unor 
complementarități între aceste 
instrumente este cel mai puternic cu 
privire la activitățile de cooperare 
transfrontalieră. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să se asigure că 
activitățile existente sunt asociate cu nou-
createle grupări de cooperare teritorială 
europeană, ținându-se cont în mod 
special de coordonare și de schimbul de 
bune practici.

Or. en

Justificare

Acest amendament menține flexibilitatea oferită statelor membre.

Amendamentul 2000
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 2 – secțiunea 2.6 – punctul 2.6.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.6.2. Ar trebui să se profite de realizarea 
unei integrări teritoriale mai profunde, 
sinergiile între activitățile de cooperare 
teritorială conform politicii de coeziune și 
instrumentelor de vecinătate europeană. 
Potențialul de creare a unor 
complementarități între aceste 
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instrumente este cel mai puternic cu 
privire la activitățile de cooperare 
transfrontalieră și la strategiile 
macroregionale. Prin urmare, statele 
membre și regiunile ar trebui să se 
asigure că activitățile existente sunt 
asociate cu nou-createle grupări de 
cooperare teritorială europeană, ținându-
se cont în mod special de coordonare și de 
schimbul de bune practici.

Or. en

Amendamentul 2001
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 3 – punctul 3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1 Statele membre ar trebui să se asigure 
că intervențiile finanțate prin fondurile
prevăzute de RDC creează sinergii și că 
raționalizarea conduce la o reducere a 
costului și sarcinii administrative.

Or. en

Justificare

Acestea sunt state membre care sunt responsabile de programare.

Amendamentul 2002
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 3 – punctul 3.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2. Ministerele și autoritățile de 
conducere responsabile de punerea în 
aplicare a fondurilor prevăzute prin RDC 
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ar trebui să colaboreze îndeaproape 
pentru a pregăti, pune în aplicare, 
monitoriza și evalua contractul de 
parteneriat și programele. În special, 
acestea ar trebui:
(a) să asigure dezvoltarea mecanismelor 
de coordonare între fondurile CSC, 
anume coordonarea dintre politica de 
coeziune (fondul de coeziune și fondurile 
structurale), dezvoltarea rurală (Fondul 
european agricol pentru dezvoltare 
rurală) și politica maritimă (Fondul 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime);
(b) să identifice zonele de intervenție în 
care fondurile prevăzute prin RDC pot fi 
combinate în mod complementar pentru 
realizarea obiectivelor tematice prevăzute 
în acest regulament;
(c) să dezvolte programele operaționale 
din fonduri multiple;
(d) să promoveze implicarea autorităților 
responsabile pentru unul dintre fondurile 
prevăzute prin RDC sau a altor autorități 
de conducere și a ministerelor relevante 
în dezvoltarea schemelor de asistență 
pentru a asigura sinergiile și a evita 
suprapunerile;
(e) să creeze comitete comune de 
monitorizare pentru programele care pun 
în aplicare fondurile prevăzute prin RDC 
și dezvoltarea a altor acorduri comune de 
gestionare și control pentru a facilita 
coordonarea dintre autoritățile 
responsabile de implementarea fondurilor 
prevăzute prin RDC;
(f) să utilizeze soluțiile comune de 
guvernanță electronică destinate 
solicitanților și beneficiarilor și sursele 
unice de consiliere privind oportunitățile 
de asistență disponibile prin fiecare fond 
din fondurile prevăzute prin RDC.

Or. en
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Justificare

Preia punctul 3.2 din anexa propusă în amendamentul raportorilor privind CSC, însă adaugă 
o referință la mecanismele de coordonare și la programele operaționale din fonduri multiple.

Amendamentul 2003
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 3 – punctul 3.2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să identifice zonele de intervenție în 
care fondurile prevăzute prin RDC pot fi 
combinate în mod complementar pentru 
realizarea unuia sau mai multe din 
obiectivele tematice prevăzute în acest 
regulament;
(Modificări aduse la punctul 3.2.a)

Or. en

Amendamentul 2004
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 3 – punctul 3.2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea zonelor de intervenție în 
care fondurile prevăzute prin RDC pot fi 
combinate în mod complementar pentru 
realizarea obiectivelor tematice prevăzute 
în prezentul regulament, luând în 
considerare aspectele transfrontaliere și 
situația de cealaltă parte a frontierei;

Or. xm
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Justificare

Zonele de intervenție în care fondurile pot fi combinate ar trebui să ia în considerare de 
asemenea zonele transfrontaliere.

Amendamentul 2005
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 3 – punctul 3.2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să promoveze implicarea autorităților 
responsabile pentru unul dintre fondurile 
prevăzute prin RDC sau a altor autorități 
de conducere și a ministerelor relevante 
în dezvoltarea schemelor de asistență 
pentru a asigura sinergiile și a evita 
suprapunerile și pentru a promova o 
abordare din perspectiva mai multor 
fonduri;;
(Modificare adusă la punctul 3.2.b)

Or. en

Amendamentul 2006
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 3 – punctul 3.2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) derulează în comun evaluări 
strategice de mediu privind impacturile 
cumulative ale tuturor programelor care 
pun în aplicare împreună fondurile 
prevăzute de RDC. Aceasta poate lua 
forma unei evaluări strategice de mediu 
în conformitate cu contractul de 
parteneriat.
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Or. en

Justificare

Performanța de mediu de ansamblu a fondurilor prevăzute de RDC în fiecare stat sau regiune 
poate fi evaluată numai dacă programele care determină punerea în aplicare a acestor 
fonduri sunt evaluate împreună. Acest lucru este de asemenea esențial pentru a asigura 
complementaritatea și coerența programelor.

Amendamentul 2007
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prioritățile de cooperare teritorială 
(transfrontalieră, transnațională și
interregională)

Or. xm

Justificare

În dorința de a oferi cât mai multă claritate, amendamentul înlocuiește cuvântul 
„coordonare” prin cuvântul „cooperare”.

Amendamentul 2008
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4 – secțiunea 4.3 – punctul 4.3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.3a. Dezvoltarea locală transfrontalieră 
condusă de Comunitate (pe baza 
experienței LEADER, în cadrul 
dezvoltării rurale și a fostului Fond 
pentru proiectele mici) poate 
complementa și îmbunătăți realizarea 
unei cooperări teritoriale de succes, având 
ca obiectiv sporirea eficienței și 
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eficacității programelor transfrontaliere 
prin delegarea atribuției decizionale și 
prin punerea în aplicare de către un 
parteneriat local compus din actori 
publici, privați și din cadrul societății 
civile.

Or. en

Amendamentul 2009
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4 – punctul 4.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prioritățile de coordonare teritorială 
(transfrontalieră, transnațională și 
interregională)
4.1. Potențialul excelent de dezvoltare 
regională, de creare de locuri de muncă și 
de coeziune rezidă în cooperarea care 
depășește frontierele administrative și 
încercările de ale depăși și pe cele 
naturale. Cooperarea care are la bază o 
nevoie împărtășită din cadrul unui 
teritoriu împărțit este adesea cea mai 
eficientă.
4.2. Cooperarea transfrontalieră derivă 
din înțelegerea faptului că numeroase 
provocări nu se opresc la frontierele 
administrative. Un răspuns eficient 
necesită o acțiune comună și cooperare, 
precum și partajarea de cunoștințe la 
nivelul teritorial adecvat.
4.3. De asemenea, potențialul integrat al 
regiunilor frontaliere poate fi impulsionat 
prin măsuri de asistență cu orientare 
locală.
4.4. Depășirea barierelor ar trebui să fie 
parte a programării fondurilor acoperite 
prin RDC – obiectivele strategiilor 
macroregionale existente ar trebui să se 
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reflecte în analiza nevoilor și în stabilirea 
obiectivelor pentru programele 
operaționale relevante începând din faza 
de planificare. Aceste strategii nu își vor fi 
atins obiectivul până ce obiectivul 
strategiilor macroregionale nu va fi parte 
a planificării strategice din cadrul 
programelor de coeziune politică în 
regiunile și statele membre vizate.
4.5. În același timp, statele membre și 
regiunile ar trebui să se asigure că 
programele de cooperare teritorială aduc 
o contribuție eficientă la obiectivele 
Europa 2020. Statele membre și regiunile 
pot așadar să stimuleze cooperarea și, de 
asemenea, pot testa, pilota și introduce 
noi soluții, asigurându-se că această 
cooperare este organizată în sprijinul 
obiectivelor politice de ansamblu. Acolo 
unde este necesar, cooperarea teritorială 
ar trebui utilizată pentru a face ca  
decidenții politici din mai multe state să 
colaboreze în vederea depășirii 
problemelor comune.
4.6. Statele membre și regiunile ar trebui 
să perceapă programele de cooperare 
teritorială în primul rând ca pe niște 
instrumente utile pentru depășirea 
barierelor în calea cooperării, care, la 
rândul lor, susțin obiectivele de politică 
națională și regională, cu un impact ce 
depășește aria programului.

Or. en

Justificare

Preia partea a 4-a din anexa propusă în amendamentul raportorilor privind CSC, eliminând 
secțiunea 4.4 inițială

Amendamentul 2010
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4 – punctul 4.4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4.4. Cele două strategii macroregionale 
existente au deschis drumul pentru 
organizarea părților interesate în acțiuni 
comune la nivelul teritorial adecvat. 
Proiectele din cadrul strategiilor 
macroregionale și alte forme de cooperare 
teritorială pot fi susținute atât din 
FEDER, cât și din FSE și, așadar, 
condițiile specifice pentru susținerea 
strategiilor macroregionale pot fi, acolo 
unde este cazul, subliniate în programe.

Or. en

Justificare

Acest amendament menține flexibilitatea pentru statele membre, dat fiind în special faptul că 
nu toate teritoriile UE intră sub incidența unor strategii macroregionale.

Amendamentul 2011
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4 – punctul 4.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.5. Depășirea barierelor ar trebui să fie 
parte a programării fondurilor acoperite 
prin RDC - obiectivele strategiilor 
macroregionale existente pot fi reflectate, 
acolo unde este cazul, în analiza nevoilor 
și în stabilirea obiectivelor pentru 
programele operaționale relevante 
începând din faza de planificare.

Or. en

Justificare

Acest amendament menține flexibilitatea pentru statele membre, dat fiind în special faptul că 
nu toate teritoriile UE intră sub incidența unor strategii macroregionale.



AM\904624RO.doc 95/104 PE491.163v01-00

RO

Amendamentul 2012
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4 – punctul 4.6

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Prioritățile de coordonare teritorială 
(transfrontalieră, transnațională și 
interregională)

4.1. Potențialul excelent de dezvoltare 
regională, de creare de locuri de muncă și 
de coeziune rezidă în cooperarea care 
depășește frontierele administrative și 
încercările de ale depăși și pe cele 
naturale. Cooperarea care are la bază o 
nevoie împărtășită din cadrul unui 
teritoriu împărțit este adesea cea mai 
eficientă.
4.2. Cooperarea transfrontalieră derivă 
din înțelegerea faptului că numeroase 
provocări nu se opresc la frontierele 
administrative. Un răspuns eficient 
necesită o acțiune comună și cooperare, 
precum și partajarea de cunoștințe la 
nivelul teritorial adecvat.

4.3. De asemenea, potențialul integrat al 
regiunilor frontaliere poate fi impulsionat 
prin măsuri de asistență cu orientare 
locală.
4.4. Cele două strategii macroregionale 
existente au deschis drumul pentru 
organizarea părților interesate în acțiuni 
comune la nivelul teritorial adecvat. 
Strategiile au sporit înțelegerea necesității 
de cooperare în soluționarea problemelor 
care nu pot fi rezolvate de către un singur 
stat membru, cum ar fi, de exemplu, 
curățarea Mării Baltice sau a Dunării. 
Strategiile macroregionale și alte forme 
de cooperare teritorială pot fi susținute 
atât din FEDER, cât și din FSE și 
condițiile specifice pentru susținerea 
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strategiilor macroregionale ar trebui 
subliniate în programe.

4,5. Depășirea barierelor ar trebui să fie 
parte a programării fondurilor acoperite 
prin RDC – obiectivele strategiilor 
macroregionale existente ar trebui să se 
reflecte în analiza nevoilor și în stabilirea 
obiectivelor pentru programele 
operaționale relevante începând din faza 
de planificare. Aceste strategii nu își vor fi 
atins obiectivul până ce obiectivul 
strategiilor macroregionale nu va fi parte 
a planificării strategice din cadrul 
programelor de coeziune politică în 
regiunile și statele membre vizate.

4.6. Statele membre și regiunile ar trebui 
să perceapă programele de cooperare 
teritorială în primul rând ca pe niște 
instrumente utile pentru depășirea 
barierelor în calea cooperării, care, la 
rândul lor, susțin obiectivele de politică 
națională și regională, cu un impact ce 
depășește aria programului.
Punctul 4.6 a fost eliminat din partea a 4-a 
a textului raportorilor.

Or. en

Amendamentul 2013
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4 – punctul 4.6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4.6. În același timp, statele membre ar 
trebui să se asigure că programele de 
cooperare teritorială aduc o contribuție 
eficientă la obiectivele Europa 2020. 
Statele membre și regiunile pot așadar să 
stimuleze cooperarea și, de asemenea, pot 
testa, pilota și introduce noi soluții, 
asigurându-se că această cooperare este 
organizată în sprijinul obiectivelor 
politice de ansamblu. Acolo unde este 
necesar, cooperarea teritorială ar trebui 
utilizată pentru a face ca  decidenții 
politici din mai multe state să colaboreze 
în vederea depășirii problemelor comune.

Or. en

Justificare

Acestea sunt state membre care sunt responsabile de programare.

Amendamentul 2014
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4 – punctul 4.7

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.7. Statele membre ar trebui să perceapă 
programele de cooperare teritorială ca pe 
niște instrumente utile pentru depășirea 
barierelor în calea cooperării, care, la 
rândul lor, ar susține obiectivele de 
politică națională și regională, cu un 
impact ce depășește aria programului.

Or. en

Justificare

Acestea sunt state membre care sunt responsabile de programare.
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Amendamentul 2015
Markus Pieper

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea introductivă – punctul 4.7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.7a. Statul membru și Comisia ar trebui 
să se asigure că programele de cooperare 
teritorială oferă o conexiune eficientă și 
realizabilă între fondurile prevăzute de 
RDC, precum și cu facilitatea Conectarea 
Europei și regulamentele TEN;
(Acesta se va plasa în spatele textului 
coautorilor, la punctul 4.7, adăugându-se 
o planificare completă a legăturilor de 
infrastructură din diferitele fonduri, în 
special în regiunile frontaliere.)

Or. en

Amendamentul 2016
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa 5 – partea 4 – punctul 4.7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.7a. În cadrul cooperării 
transfrontaliere, teritoriale și 
interregionale, ar trebui să se acorde o 
atenție specială regiunilor care țin de 
articolul 349 TFUE care ar trebui să facă 
față unor constrângeri specifice.

Or. fr

Amendamentul 2017
Vasilica Viorica Dăncilă
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Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Evaluarea investițiilor în coeziune
4a1. Pentru a evalua valoarea europeană 
adăugată a politicii de coeziune și 
contribuția sa la strategia Europa 2020 și 
la alte obiective de la nivelul UE, statele 
membre vor elabora un sistem de evaluare 
complet și pertinent, pe baza unor 
indicatori fiabili, bazați pe rezultate. 
Acești indicatori ar trebui supuși unor 
evaluări ex ante și ESM.
4a2. Evaluarea ar trebui să aibă loc în 
etapa de programare a contractului, 
programelor și strategiilor de parteneriat, 
privitoare la condiționările ex ante, în 
cadrul evaluării lor ex ante și ESM, 
deoarece aceasta este o chestiune 
sistematică. Fără aceasta, evaluarea 
sistematică a proiectelor individuale nu va 
fi suficientă.
4a3. Sistemul de indicatori ar trebui să fie 
legat direct la indicatorii de la nivelul 
proiectului și la criteriile de selecție a 
proiectului pentru a oferi coeziune în 
evaluarea politicii.

Or. en

Justificare

Este necesar un sistem coerent și exhaustiv de indicatori și obiective pentru a evalua 
contribuția politicii de coeziune la obiectivele de la nivelul UE. Sistemul de evaluare ar trebui 
să poată transpune obiectivele de nivel înalt ale strategiei Europa 2020 la indicatorii nivelul 
programului și proiectului, pentru a se putea monitoriza impactul programelor și proiectelor 
individuale și contribuția programelor la realizarea acestor obiective. Aceste interconexiuni 
lipsesc în perioada actuală, lucru care a dus adesea la abordări nesistematice care au 
subminat obiectivele globale ale politicii.

Amendamentul 2018
Oldřich Vlasák
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Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Punerea în aplicare

Or. en

Justificare

Din anexa sugerată a CSC lipsesc unele remarce generale privind punerea în aplicare. De 
aceea s-a adăugat o nouă parte a 5-a.

Amendamentul 2019
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4a nouă – punctul 4.a1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a1. Comisia va specifica, prin 
intermediul actelor de punere în aplicare, 
cu privire la fondurile CSC, obiectivele 
principale și o listă indicativă a acțiunilor 
cheie abordate de fondurile CSC. Actele 
de punere în aplicare vor acoperi de 
asemenea principiile generale de punere 
în aplicare.

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să se asigure că Comisia va specifica intervențiile statelor membre și 
posibilele investiții cheie, inclusiv sugestii despre modul în care acestea ar putea fi puse în 
aplicare.

Amendamentul 2020
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4a nouă – punctul 4.a2 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a2. La nivelul UE, Comisia va oferi un 
număr maxim de norme armonizate și 
simplificate, în special cu privire la 
normele de eligibilitate, utilizarea sumelor 
forfetare, finanțarea forfetară, 
metodologia costurilor unitare, sistemul 
de cofinanțare, politica reînnoibilă etc.

Or. en

Justificare

Pentru ca statele membre să ofere o programare și o punere în aplicare adecvate, Comisia ar 
trebui să asigure la momentul adecvat îndrumări corecte și clare privind detaliile specificate.

Amendamentul 2021
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4a nouă – punctul 4.a3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a3. Comisia va oferi un nivel maxim al 
coordonării sale interne pe durata 
negocierilor și a punerii în aplicare a 
contractelor de parteneriat și a 
programelor.

Or. en

Justificare

Coordonarea și cooperarea este necesară nu numai la nivelul statelor membre, ci și la nivelul 
UE, în special între diferitele direcții generale din cadrul Comisiei.

Amendamentul 2022
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4a nouă – punctul 4.a4 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4a4. În cadrul contractelor lor de 
parteneriat, statele membre ar trebui să 
ofere o imagine clară asupra modului în 
care programele îndeplinesc principiile 
orizontale, inclusiv îndeplinirea 
principiului parteneriatului, dezvoltarea 
durabilă, egalitatea, accesibilitatea, 
contribuția fondurilor la provocările 
demografice și abordarea integrată. De 
asemenea, statele membre ar trebui să 
ofere dovezi privind sinergiile cu politicile 
UE orizontale și cu mecanismele de 
coordonare în cadrul fondurilor prevăzute 
de RDC.

Or. en

Justificare

Contractele de parteneriat, precum și programele, ar trebui să se asigure că prevederile 
acestei anexe sunt puse în practică.

Amendamentul 2023
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4a nouă – punctul 4.a5 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a5. Statele membre ar trebui să prevadă 
în contractele lor de parteneriat și în 
programe modul în care intenționează să 
utilizeze instrumentele pentru abordările 
integrate în vederea realizării integrării și 
modul în care intenționează să angajeze 
actorii regionali și locali, precum și 
comunitățile locale în punerea în aplicare 
a instrumentelor integrate. Rolul Comisiei 
este de stabilire a parcursului profesional, 
iar clarificarea criteriilor pentru aceste 
instrumente este esențială.
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Or. en

Justificare

Abordarea integrată ar trebui descrisă în mod clar în contractele de parteneriat și în 
programele statelor membre.

Amendamentul 2024
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4a nouă – punctul 4.a6 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a6. Pentru a demonstra cerințele 
prevăzute în secțiunile 4a4 și 4a5, statele 
membre vor întreprinde pașii adecvați 
pentru a-și adapta sistemele de 
monitorizare și colectarea datelor la nivel 
național.

Or. en

Justificare

Tehnologia de monitorizare și sistemele de colectare a datelor ar trebui să fie adaptate în 
mod adecvat pentru a răspunde cerințelor din prezenta anexă.

Amendamentul 2025
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4a (nouă) – punctul 4.a7 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a7. În vederea unei coordonări eficiente 
a politicilor și fondurilor UE la nivel 
național, sistemele de punere în aplicare 
și de control ar trebui să fie cât mai 
simple posibil. În acest scop, statele 
membre își vor analiza sistemul 
instituțional pentru punerea în aplicare a 
fondurilor și pentru a întreprinde pașii 
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necesari în vederea simplificării acestuia.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se întreprindă toți pașii pentru realizarea simplificării.

Amendamentul 2026
Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă) – partea 4a nouă – punctul 4.a8 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a8. Constituirea de capacități este o 
cerință preliminară pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute în acest 
regulament. Ar trebui așadar stimulată la 
nivel național, regional și local.

Or. en

Justificare

Pentru ca toate nivelurile naționale să își poată îndeplini îndatoririle cu succes, din punct de 
vedere al programării, monitorizării, punerii în aplicare și controlului, ar trebui să se 
întărească constituirea de capacități.


