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Amendamentul 74
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Articolul 176 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prevede că Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER) este destinat să 
redreseze principalele dezechilibre 
regionale existente în Uniune. Prin 
urmare, în conformitate cu articolul 
respectiv și cu articolul 174 alineatele (2) 
și (3) din TFUE, FEDER trebuie să
contribuie la reducerea decalajelor dintre
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
regiuni și a întârzierii în dezvoltare a 
regiunilor cel mai puțin favorizate; în 
acest context, ar trebui să se acorde o 
atenție specială regiunilor afectate de un 
handicap natural sau demografic grav și 
permanent, precum regiunile cele mai 
nordice cu o densitate foarte redusă a 
populației și regiunile insulare, 
transfrontaliere și muntoase.

Or. en

Amendamentul 75
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ar trebui stabilite dispoziții specifice 
privind tipurile de activități care pot 
beneficia de sprijin din partea FEDER în 
cadrul obiectivelor tematice definite în 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC]. 

(3) Ar trebui stabilite dispoziții specifice 
privind tipurile de activități care pot 
beneficia de sprijin din partea FEDER 
pentru a contribui la prioritățile de 
investiții din cadrul obiectivelor tematice 
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În același timp, ar trebui definite și 
clarificate cheltuielile care nu intră în 
domeniul de intervenție al FEDER, 
inclusiv în ceea ce privește reducerea 
gazelor cu efect de seră în instalațiile care 
intră sub incidența Directivei 2003/87/CE
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului.

definite în Regulamentul (UE) 
nr. […]/2013 [RDC]. În același timp, ar 
trebui definite și clarificate cheltuielile care 
nu intră în domeniul de intervenție al 
FEDER, inclusiv […] investițiile destinate 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 
[…] generate de activitățile enumerate în 
anexa I la Directiva 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului […].

Or. en

Amendamentul 76
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a evita finanțarea excesivă, 
aceste investiții nu ar trebui să fie eligibile 
pentru sprijin din partea FEDER, 
întrucât beneficiază deja de contribuții 
financiare prin aplicarea 
Directivei 2003/87/CE. Această excludere 
nu ar trebui să limiteze posibilitatea 
utilizării FEDER pentru a sprijini 
activitățile care nu sunt menționate în 
anexa I la Directiva 2003/87/CE, chiar 
dacă sunt desfășurate de aceiași operatori 
economici, cum ar fi investițiile în 
eficiență energetică la nivelul rețelelor de 
termoficare, sistemele inteligente de 
distribuție, stocare și transmisie a 
energiei, măsurile care vizează reducerea 
poluării aerului etc., dacă unul dintre 
efectele lor indirecte este reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră sau dacă 
aceste activități sunt incluse în planul 
național menționat la articolul 10c 
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alineatul (1) din Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Amendamentul 77
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Este important să se asigure că, în 
ceea ce privește promovarea investițiilor 
în gestionarea riscurilor, se ține seama de 
riscurile specifice de la nivel regional, 
transfrontalier și transnațional.

Or. en

Amendamentul 78
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) FEDER ar trebui să contribuie la 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, asigurând astfel o mai mare 
concentrare a ajutorului acordat în temeiul 
FEDER asupra priorităților Uniunii. În 
funcție de categoria de regiuni susținută, 
sprijinul FEDER acordat în cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere economică și ocuparea forței de 
muncă ar trebui să se concentreze pe 
cercetare și inovare, pe tehnologiile 
informației și comunicațiilor (TIC), pe 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)
și pe promovarea unei economii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon. Această 
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concentrare ar trebui să se realizeze la 
nivel național prin crearea unor condiții 
flexibile la nivelul programelor 
operaționale și în cadrul diferitelor 
categorii de regiuni și ar trebui ajustată, 
după caz, pentru a ține seama de resursele 
Fondului de coeziune alocate în vederea 
susținerii priorităților de investiții 
menționate la articolul 3 litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2013 [FC].
Gradul de concentrare ar trebui să țină cont 
de nivelul de dezvoltare al regiunii, de 
contribuția resurselor Fondului de 
coeziune dacă este cazul, precum și de 
nevoile specifice ale regiunilor al căror PIB 
pe cap de locuitor pentru perioada 2007-
2013 a reprezentat mai puțin de 75 % din 
PIB-ul mediu din UE-25 pentru perioada 
de referință, ale regiunilor care au intrat 
în faza de eliminare progresivă în 
perioada 2007-2013 și ale anumitor 
regiuni de nivel NUTS 2 formate exclusiv 
din state membre insulare sau din insule.

Or. en

Amendamentul 79
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) FEDER ar trebui să contribuie la 
Strategia Europa 2020 pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, asigurând astfel o mai mare 
concentrare a ajutorului acordat în temeiul 
FEDER asupra priorităților Uniunii. În 
funcție de categoria de regiuni susținută, 
sprijinul FEDER acordat în cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere economică și ocuparea forței de 
muncă ar trebui să se concentreze pe 
cercetare și inovare, pe tehnologiile 



AM\940882RO.doc 7/33 PE514.646v01-00

RO

PIB pe cap de locuitor pentru perioada 
2007-2013 a reprezentat mai puțin de 75%
din PIB-ul mediu din UE-25 pentru 
perioada de referință.

informației și comunicațiilor (TIC), pe 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri)
și pe promovarea unei economii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon. Această 
concentrare ar trebui să se realizeze la 
nivel național prin crearea unor condiții 
flexibile la nivelul programelor 
operaționale și în cadrul diferitelor 
categorii de regiuni și ar trebui ajustată, 
după caz, pentru a ține seama de resursele 
Fondului de coeziune alocate în vederea 
susținerii priorităților de investiții 
menționate la articolul 3 litera (a) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2013 [FC].
Gradul de concentrare ar trebui să țină cont 
de nivelul de dezvoltare al regiunii, de 
contribuția resurselor Fondului de 
coeziune dacă este cazul, precum și de 
nevoile specifice ale regiunilor al căror PIB 
pe cap de locuitor pentru perioada 2007-
2013 a reprezentat mai puțin de 75 % din 
PIB-ul mediu din UE-25 pentru perioada 
de referință, ale regiunilor care au intrat 
în faza de eliminare progresivă în 
perioada 2007-2013 și ale regiunilor de 
nivel NUTS 2 formate exclusiv din insule 
situate în statele membre, care primesc 
sprijin din partea Fondului de coeziune 
sau care sunt regiuni ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 80
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 81
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [...]/2013 [RDC], pentru a 
optimiza valoarea adăugată a investițiilor 
finanțate integral sau parțial de la bugetul 
UE în domeniul cercetării și inovării, se 
va urmări crearea de sinergii în special 
între funcționarea FEDER și a 
programului Orizont 2020, respectându-
se, totodată, obiectivele proprii ale 
acestora.

Or. en

Amendamentul 82
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Considerentul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5d) Pentru a promova mobilitatea 
regională sau locală sustenabilă sau 
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pentru a reduce poluarea aerului și 
poluarea fonică, este necesar să se 
promoveze moduri de transport sănătoase, 
sustenabile și sigure. Investițiile în 
infrastructura aeroportuară sprijinită de 
FEDER ar trebui să promoveze, printre 
altele, transportul aerian sustenabil din 
punct de vedere al mediului, atunci când 
consolidează mobilitatea locală și 
regională prin conectarea nodurilor 
secundare și terțiare la infrastructura 
TEN-T, inclusiv prin noduri multimodale.

Or. en

Amendamentul 83
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5d) Pentru a promova mobilitatea 
regională sau locală sustenabilă sau 
pentru a reduce poluarea aerului și 
poluarea fonică, este necesar să se 
promoveze moduri de transport sănătoase, 
sustenabile și sigure. Este necesar să se 
garanteze că investițiile în infrastructura 
aeroportuară sprijinită de FEDER 
promovează, printre altele, transportul 
aerian sustenabil din punct de vedere al 
mediului, atunci când consolidează 
mobilitatea locală și regională prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare 
la infrastructura TEN-T, inclusiv prin 
noduri multimodale.

Or. en

Amendamentul 84
Jan Olbrycht
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Propunere de regulament
Considerentul 5 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5e) Pentru a promova atingerea 
obiectivelor în materie de energie și climă 
stabilite de Uniune în cadrul Strategiei 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, FEDER ar trebui 
să sprijine investițiile pentru promovarea 
eficienței energetice și a securității 
aprovizionării în statele membre, printre
altele prin dezvoltarea unor sisteme 
inteligente de distribuție, stocare și 
transmisie a energiei, inclusiv prin 
integrarea generării distribuite a energiei 
din surse regenerabile. Statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a investi în 
infrastructuri energetice compatibile cu 
mixul energetic național, pentru a asigura 
cerințele în materie de securitate a 
aprovizionării, dar și cu obiectivele 
stabilite în temeiul Strategiei pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii a Uniunii.

Or. en

Amendamentul 85
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Considerentul 5 i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5i) Este necesar să se menționeze ce 
activități mai poate sprijini FEDER în 
vederea atingerii obiectivului de 
cooperare teritorială europeană.

Or. en
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Amendamentul 86
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 87
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În cadrul acordului de parteneriat ar 
trebui să se instituie criterii de selecție a 
zonelor urbane în care se vor pune în 
aplicare acțiuni integrate de dezvoltare 
urbană durabilă și sume indicative pentru 
acțiunile respective, alocându-se la nivel 
național cel puțin 5 % din resursele 
FEDER în acest scop. Obiectul delegării 
autorităților urbane, stabilit de autoritatea 
de management în strânsă colaborare cu 
autoritatea urbană, ar trebui să implice 
cel puțin selecția operațiunilor sau, după 
caz, un grant global.

Or. en
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Amendamentul 88
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) O atenție deosebită ar trebui acordată 
regiunilor ultraperiferice, în special în ceea 
ce privește adoptarea măsurilor stabilite la 
articolul 349 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, 
extinzând, cu titlu excepțional, domeniul 
de intervenție al FEDER pentru a îngloba 
finanțarea ajutoarelor pentru funcționare 
care urmăresc să compenseze costurile 
suplimentare datorate situației lor speciale 
din punct de vedere economic și social, 
situație agravată de handicapurile care 
rezultă din factorii menționați la 
articolul 349 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, respectiv 
izolarea, caracterul insular, suprafața mică, 
topografia și climatul defavorabil al acestor 
regiuni, precum și dependența lor 
economică față de un număr redus de 
produse, caracteristici permanente și 
combinate care împiedică în mod 
considerabil dezvoltarea acestor regiuni. 
Ajutoarele de funcționare acordate de 
statele membre în acest context sunt 
exceptate de la obligația notificării 
instituită la articolul 108 alineatul (3) din 
TFUE dacă, în momentul acordării, 
acestea îndeplinesc condițiile stabilite 
într-un regulament prin care se declară 
anumite categorii de ajutoare ca fiind 
compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din TFUE, adoptat 
în temeiul articolului 1 din 
Regulamentul (CE) nr. 994/98.

Or. en
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Amendamentul 89
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Pentru a adăuga anumite elemente 
neesențiale în regulament, Comisiei ar 
trebui să i se delege competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din tratat în ceea ce privește normele 
detaliate privind criteriile de selecție și 
gestionarea acțiunilor inovatoare. De 
asemenea, Comisiei ar trebui să i se 
delege competența de a modifica anexa la 
prezentul regulament, pentru a face 
modificări în cazuri justificate în mod 
corespunzător și pentru a garanta 
evaluarea eficientă a progreselor 
înregistrate în punerea în aplicare a 
programului. Este deosebit de importantă 
realizarea de către Comisie a unor 
consultări adecvate în etapa pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți. Comisia, în 
momentul pregătirii și elaborării actelor 
delegate, ar trebui să garanteze 
transmiterea simultană, promptă și 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en

Amendamentul 90
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 3 – antet și titlu – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 Articolul 3

Domeniul de aplicare al sprijinului acordat 
din FEDER

Domeniul de aplicare al sprijinului
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(1) FEDER sprijină: (1) Pentru a contribui la prioritățile de 
investiții prevăzute la articolul 5, FEDER 
sprijină următoarele activități:

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

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

(aa) investițiile productive, indiferent de 
dimensiunea întreprinderii, care 
contribuie la prioritățile de investiții 
prevăzute la articolul 5 alineatele (1) și (4) 
și, atunci când implică cooperarea dintre 
întreprinderi mari și IMM-uri, la 
articolul 5 alineatul (2);

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

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

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

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

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

(d) investițiile în dezvoltarea unui potențial 
endogen prin investiții fixe în echipamente 
și infrastructuri la scară mică, inclusiv 
infrastructuri culturale și infrastructuri 
turistice sustenabile la scară mică, servicii 
pentru întreprinderi, sprijin pentru 
organisme de cercetare și inovare și 
investiții în tehnologie și cercetare 
aplicată în întreprinderi;

(i) investiții fixe în echipamente și 
infrastructuri la scară mică;
(ii) sprijin pentru întreprinderi, în special 
pentru IMM-uri și servicii prestate 
acestora;
(iii) sprijin pentru organismele publice de 
cercetare și inovare și investiții în 
favoarea tehnologiei și a cercetării 
aplicate în întreprinderi;
(iv) constituirea de rețele, cooperarea și 
schimbul de experiență între regiuni, orașe 
și principalii actori sociali, economici și

(e) constituirea de rețele, cooperarea și 
schimbul de experiență între autorități 
regionale, locale, urbane și alte autorități 
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de mediu; publice competente, parteneri economici
și sociali și organisme care reprezintă 
societatea civilă menționate la articolul 5 
din RDC, studii, acțiuni pregătitoare și 
consolidarea capacității.

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

Or. en

Amendamentul 91
Catherine Bearder

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) investițiile productive în 
întreprinderi, în special în întreprinderi 
mici și mijlocii, care contribuie la 
prioritățile de investiții prevăzute la 
articolul 5 alineatele (1) și (4) și, atunci 
când implică cooperarea dintre 
întreprinderi mari și IMM-uri, la 
articolul 5 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 92
Michael Theurer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea unui potențial endogen prin 
sprijinirea dezvoltării regionale și locale și 

(d) investițiile în dezvoltarea unui potențial 
endogen prin investiții fixe în echipamente 
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a cercetării și inovării. Aceste măsuri 
includ:

și infrastructuri, inclusiv infrastructuri 
culturale și infrastructuri turistice 
sustenabile, servicii pentru întreprinderi, 
sprijin pentru organisme de cercetare și 
inovare și investiții în tehnologie și 
cercetare aplicată în întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 93
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FEDER nu sprijină: (2) FEDER nu sprijină:

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

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

(b) investițiile care vizează reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră ale 
activităților care intră sub incidența 
anexei I la Directiva 2003/87/CE;

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

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

(d) întreprinderile aflate în dificultate, 
astfel cum sunt definite în normele Uniunii 
privind ajutoarele de stat.

(d) întreprinderile aflate în dificultate, 
astfel cum sunt definite în normele Uniunii 
privind ajutoarele de stat;

(da) investițiile în infrastructura 
aeroportuară, altele decât cele legate de 
protecția mediului sau cele care sunt 
însoțite de instrumentele necesare pentru 
atenuarea sau reducerea impactului 
negativ asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 94
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter



AM\940882RO.doc 17/33 PE514.646v01-00

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investițiile în infrastructura 
aeroportuară, altele decât cele care 
prezintă beneficii demonstrabile pentru 
mediu.

Or. en

Amendamentul 95
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) investițiile în infrastructura 
aeroportuară, altele decât cele care 
prezintă beneficii demonstrabile pentru 
mediu.

Or. en

Amendamentul 96
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 Articolul 4
Concentrarea tematică Concentrarea tematică

Obiectivele tematice stabilite la articolul 9 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC] și prioritățile de investiții 
corespunzătoare stabilite la articolul 5 din 
prezentul regulament la care FEDER poate 
contribui sunt concentrate după cum 

(1) Obiectivele tematice stabilite la 
articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC] și prioritățile de 
investiții corespunzătoare stabilite la 
articolul 5 din prezentul regulament la care 
FEDER poate contribui în cadrul 
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urmează: obiectivului privind investițiile pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică sunt concentrate după cum 
urmează:

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

(a) în regiunile mai dezvoltate:

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

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

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

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

(aa) în regiunile de tranziție:
(i) cel puțin 60 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
pentru două sau mai multe dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
2, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2013 [RDC]; 
și
(ii) cel puțin 15 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 
de la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2013 [RDC];

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

(i) cel puțin 50 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
pentru două sau mai multe dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
2, 3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC];

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

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

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

căror PIB pe cap de locuitor pentru 
perioada 2007-2013 reprezenta mai puțin 
de 75 % din PIB-ul mediu al UE-25 pentru 
perioada de referință, precum și regiunile 
care au intrat în faza de eliminare 
progresivă în perioada 2007-2013, dar 
care sunt eligibile în categoria regiunilor 
mai dezvoltate, astfel cum sunt definite la 
articolul 82 alineatul (2) litera (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] 
pentru perioada 2014-2020, sunt 
considerate regiuni de tranziție în sensul 
prezentului articol.

Prin derogare de la literele (a) și (aa), 
toate regiunile de nivel NUTS 2 formate 
exclusiv din state membre insulare sau 
din insule situate în state membre care 
primesc sprijin din partea Fondului de 
coeziune, sau care sunt regiuni 
ultraperiferice sunt considerate regiuni 
mai puțin dezvoltate în sensul prezentului 
articol.

Or. en

Amendamentul 97
Catherine Bearder

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) cel puțin 22 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC];

Or. en
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Amendamentul 98
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) cel puțin 22 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC];

Or. en

Amendamentul 99
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în regiunile de tranziție:
(i) cel puțin 60 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
pentru două sau mai multe dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
2, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2013 [RDC]; 
și
(ii) cel puțin 17 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 
de la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2013 [RDC].

Or. en

Amendamentul 100
Catherine Bearder
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Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în regiunile de tranziție:
(i) cel puțin 60 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
pentru două sau mai multe dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
2, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2013 [RDC]; 
și
(ii) cel puțin 22 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 
de la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2013 [RDC].

Or. en

Amendamentul 101
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în regiunile de tranziție:
(i) cel puțin 60 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
pentru două sau mai multe dintre 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
2, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. (…)/2013 [RDC]; 
și
(ii) cel puțin 20 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 
de la articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. (…)/2013 [RDC].

Or. en
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Amendamentul 102
Andrey Kovatchev

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 103
Rosa Estaràs Ferragut, François Alfonsi, Francesca Barracciu, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la literele (a) și (aa), 
toate regiunile de nivel NUTS 2 sau 
NUTS 3 formate exclusiv din insule sau 
care sunt regiuni ultraperiferice sunt 
considerate regiuni mai puțin dezvoltate 
în sensul prezentului articol.

Or. en

Justificare

Consiliul plănuiește să reducă gradul de flexibilitate în utilizarea fondurilor UE de către 
regiunile insulare prin limitarea acestei derogări numai la regiunile insulare care aparțin 
statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune. Astfel, Insulele Baleare, 
Insula Corsica, Insula Sardinia și insulele din nordul Europei ar fi excluse din gradul necesar 
de flexibilitate pentru utilizarea fondurilor UE. Astfel de măsuri ar trebui să se aplice pentru 
toate insulele din UE, indiferent dacă statul membru din care fac parte este eligibil sau nu 
pentru Fondul de coeziune.
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Amendamentul 104
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la literele (a) și (aa), 
toate regiunile de nivel NUTS 2 și 
NUTS 3 formate exclusiv din una sau mai 
multe insule sunt considerate regiuni mai 
puțin dezvoltate în sensul prezentului 
articol.

Or. it

Amendamentul 105
Karima Delli, Catherine Grèze, Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la literele (a) și (aa), 
toate regiunile de nivel NUTS 2 formate 
exclusiv din insule situate în state membre 
care primesc sprijin din partea Fondului 
de coeziune, sau care sunt regiuni 
ultraperiferice sunt considerate regiuni 
mai puțin dezvoltate în sensul prezentului 
articol.

Or. en

Amendamentul 106
Francesca Barracciu

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la literele (a) și (aa), 
toate regiunile de nivel NUTS 2 formate 
exclusiv din una sau mai multe insule 
sunt considerate regiuni mai puțin 
dezvoltate în sensul prezentului articol.

Or. it

Amendamentul 107
Andrey Kovatchev

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) pentru a maximiza contribuția lor la 
obiectivul de sprijinire a unei creșteri 
favorabile ocupării forței de muncă, 
activitățile care susțin turismul durabil, 
cultura și patrimoniul natural ar trebui să 
facă parte dintr-o strategie teritorială 
pentru fiecare regiune, inclusiv pentru 
reconversia regiunilor industriale aflate 
în declin. Sprijinul acordat acestor 
activități ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la consolidarea inovării și 
utilizării TIC, a IMM-urilor, a mediului și 
a utilizării eficiente a resurselor sau la 
promovarea incluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 108
Michael Theurer, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 
sectoarele:

4. sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon și a 
creșterii eficienței resurselor în toate 
sectoarele:

Or. en

Amendamentul 109
Michael Theurer, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea eficienței energetice și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
IMM-uri;

(b) promovarea eficienței energetice și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
întreprinderi, în special în IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 110
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor destinate 
abordării unor riscuri specifice, asigurarea 
rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea 
unor sisteme de gestionare a dezastrelor;

(b) promovarea infrastructurii colective și 
a investițiilor destinate abordării unor 
riscuri specifice, asigurarea rezistenței în 
fața fenomenelor extreme și a dezastrelor 
și dezvoltarea unor sisteme de gestionare a 
dezastrelor;

Or. pt
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Amendamentul 111
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor:

6. conservarea și protecția mediului și 
promovarea utilizării eficiente a resurselor, 
prin:

(a) satisfacerea nevoilor importante de 
investiții în sectorul deșeurilor pentru a 
îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul în 
domeniul mediului;

(a) investiții în sectorul deșeurilor, pentru a 
îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul 
Uniunii în domeniul mediului și pentru a 
răspunde la anumite nevoi identificate de 
statele membre pentru investiții care 
depășesc aceste cerințe;

(b) satisfacerea nevoilor importante de 
investiții în sectorul apelor pentru a 
îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul în 
domeniul mediului;

(b) investiții în sectorul apelor, pentru a 
îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul 
Uniunii în domeniul mediului și pentru a 
răspunde la anumite nevoi identificate de 
statele membre pentru investiții care 
depășesc aceste cerințe;

(c) protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului cultural;

(c) conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și
cultural;

(d) protejarea biodiversității, protecția 
solurilor și promovarea unor servicii 
ecosistemice, inclusiv NATURA 2000 și 
infrastructurile ecologice;

(d) protejarea și restaurarea biodiversității, 
protecția și restaurarea solurilor și 
promovarea unor servicii ecosistemice, 
inclusiv NATURA 2000 și infrastructurile 
ecologice;

(e) acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 
urban, inclusiv reabilitarea siturilor 
necultivate și reducerea poluării aerului;

(e) acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 
urban, revitalizării orașelor, reabilitării și 
decontaminării siturilor necultivate 
(inclusiv a zonelor de reconversie),
reducerea poluării aerului și promovarea 
măsurilor de reducere a poluării fonice;

(ea) promovarea tehnologiilor inovatoare 
în vederea îmbunătățirii protecției 
mediului și a utilizării eficiente a 
resurselor în sectorul deșeurilor, al apei 
sau al protecției solului, precum și în 
vederea reducerii poluării aerului;
(eb) sprijinirea tranziției industriale către 
o economie eficientă din punct de vedere 
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al utilizării resurselor, promovarea unei 
creșteri ecologice, a ecoinovării și a 
managementului performanței de mediu 
în sectorul public și cel privat;

Or. en

Amendamentul 112
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 
urban, inclusiv reabilitarea siturilor 
necultivate și reducerea poluării aerului;

(e) acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 
urban, inclusiv reabilitarea siturilor 
necultivate, sprijinirea gestionării zonelor 
de recreare dintre blocuri și reducerea 
poluării aerului;

Or. bg

Amendamentul 113
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 7 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) creșterea mobilității regionale și 
locale prin investiții în dezvoltarea 
infrastructurii rutiere existente, pentru a 
se asigura o gestionare eficientă a 
siguranței rețelei;

Or. en

Amendamentul 114
Jan Olbrycht
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Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă:

8. promovarea ocupării forței de muncă 
sustenabile și de calitate și sprijinirea 
mobilității forței de muncă prin:

(a) constituirea de pepiniere de 
întreprinderi și sprijinirea investițiilor în 
favoarea activităților independente și a 
creării de întreprinderi;

(a) sprijinirea constituirii de pepiniere de 
întreprinderi și sprijinirea investițiilor în 
favoarea activităților independente, a 
microîntreprinderilor și a creării de 
întreprinderi;

(aa) sprijinirea unei creșteri favorabile 
ocupării forței de muncă prin dezvoltarea 
potențialului endogen ca parte a unei 
strategii teritoriale pentru anumite zone, 
care să includă reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, precum și 
dezvoltarea resurselor naturale și 
culturale specifice și sporirea 
accesibilității acestora;

(b) inițiative locale în materie de 
dezvoltare și ajutorul pentru structurile care 
furnizează servicii de proximitate pentru a 
crea noi locuri de muncă, atunci când 
aceste inițiative nu intră în domeniul de 
aplicare al Regulamentului (UE) 
nr. […]/2012 [FSE];

(b) sprijinirea inițiativelor locale în 
materie de dezvoltare și ajutorul pentru 
structurile care furnizează servicii de 
proximitate pentru a crea noi locuri de 
muncă, atunci când aceste inițiative nu 
intră în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (UE) nr. […]/2012 [FSE];

(c) investiții în infrastructurile destinate 
serviciilor publice de ocupare a forței de 
muncă;

(c) investiții în infrastructurile destinate 
serviciilor de ocupare a forței de muncă;

Or. en

Amendamentul 115
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. promovarea incluziunii sociale și 9. promovarea incluziunii sociale,
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combaterea sărăciei: combaterea sărăciei și a discriminării prin:
(a) investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale;

(a) investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate, promovând incluziunea socială 
prin îmbunătățirea accesului la servicii 
sociale, culturale și de recreare, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de colectivitățile locale;

(b) sprijinirea revitalizării fizice și
economice a comunităților urbane și rurale 
defavorizate; 

(b) sprijinirea revitalizării fizice, 
economice și sociale a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale; 

(c) sprijinirea întreprinderilor sociale; (c) sprijinirea întreprinderilor sociale;

(ca) investiții efectuate în contextul 
strategiilor de dezvoltare locală aflate în 
responsabilitatea comunității;

Or. en

Amendamentul 116
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 9 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale;

(a) investiții în infrastructurile sanitare, 
sportive, culturale și sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel național, 
regional și local, reducând inegalitățile în 
ceea ce privește starea socială și de 
sănătate, promovând incluziunea socială 
prin îmbunătățirea accesului la servicii 
sociale, culturale și de recreare, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de colectivitățile locale;

Or. en
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Amendamentul 117
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. investițiile în educație, competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
de formare;

10. investițiile în și educație, pregătire și 
formare profesională pentru competențe 
și învățare pe tot parcursul vieții prin 
dezvoltarea infrastructurilor de educație și 
de formare;

Or. en

Amendamentul 118
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. consolidarea capacității instituționale și 
a unei administrații publice eficiente prin 
dezvoltarea capacității instituționale și a 
eficienței administrațiilor și serviciilor 
publice vizate de punerea în aplicare a 
FEDER, precum și prin sprijinirea 
acțiunilor de consolidare a capacității 
instituționale și a eficienței administrației 
publice sprijinite de FSE.

11. consolidarea capacității instituționale a 
autorităților și persoanelor interesate și a 
unei administrații publice eficiente prin 
dezvoltarea capacității instituționale și a 
eficienței administrațiilor și serviciilor 
publice vizate de punerea în aplicare a 
FEDER, precum și prin sprijinirea 
acțiunilor de consolidare a capacității 
instituționale și a eficienței administrației 
publice sprijinite de FSE.

Or. en

Amendamentul 119
Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul programelor operaționale, 
FEDER sprijină dezvoltarea urbană 
durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni 
integrate pentru a aborda provocări 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane.

(1) În cadrul programelor operaționale, 
FEDER sprijină dezvoltarea urbană 
durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni 
integrate pentru a aborda provocări 
economice, sociale, climatice, legate de 
ape și de mediu care afectează zonele 
urbane.

Or. en

Amendamentul 120
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 Articolul 8
Acțiuni inovatoare în domeniul dezvoltării 

urbane durabile
Acțiuni inovatoare în domeniul dezvoltării 

urbane durabile
(1) La inițiativa Comisiei, FEDER poate 
sprijini acțiuni inovatoare în domeniul 
dezvoltării urbane durabile, pe baza unui 
plafon de 0,2% din contribuția anuală 
totală a FEDER. Aceste acțiuni includ 
studii și proiecte-pilot care permit 
identificarea sau testarea unor noi soluții la 
problemele legate de dezvoltarea urbană 
durabilă relevante la nivelul Uniunii.

(1) La inițiativa Comisiei, FEDER poate 
sprijini acțiuni inovatoare în domeniul 
dezvoltării urbane durabile, în 
conformitate cu articolul 84 alineatul (7) 
din Regulamentul (UE) nr. [...]/2013 
[RDC]. Aceste acțiuni includ studii și 
proiecte-pilot care permit identificarea sau 
testarea unor noi soluții la problemele 
legate de dezvoltarea urbană durabilă 
relevante la nivelul Uniunii. Comisia 
încurajează implicarea partenerilor 
relevanți din categoriile menționate la 
articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE) nr. [...]/2013 [RDC] pentru 
pregătirea și punerea în aplicare a 
acțiunilor inovatoare.

(2) Prin derogare de la articolul 4 de mai 
sus, acțiunile inovatoare pot sprijini toate 
activitățile necesare pentru realizarea 
obiectivelor tematice stabilite la articolul 9 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 

(2) Prin derogare de la articolul 4 din 
prezentul regulament, acțiunile inovatoare 
pot sprijini toate activitățile necesare 
pentru realizarea obiectivelor tematice 
stabilite la articolul 9 din Regulamentul 
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[RDC] și prioritățile de investiții 
corespunzătoare.

(UE) nr. […]/2012 [RDC] și prioritățile de 
investiții corespunzătoare.

(3) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 13 referitor la
procedurile de selecție și de punere în 
aplicare a acțiunilor inovatoare.

(3) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate în conformitate cu 
articolul 13 prin care stabilește norme 
detaliate privind principiile aplicabile 
procedurilor de selecție și de gestionare a 
acțiunilor inovatoare care urmează să fie 
sprijinite.

Or. en

Amendamentul 121
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Partea din FEDER a alocației 
speciale pentru regiunea ultraperiferică 
Mayotte nu intră sub incidența 
articolului 4 din prezentul regulament, iar
cel puțin 50 % din aceasta este atribuită 
obiectivelor tematice prevăzute la 
articolul 9 punctele 1, 2, 3, 4 și 6 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2013 (RDC).

Or. en

Amendamentul 122
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de adoptare a actelor 
delegate menționată la articolul 9 alineatul 
(3) îi este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată, începând 

(2) Competența de adoptare a actelor 
delegate menționată la articolul 9 
alineatul (3) îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de trei ani, începând cu 
1 ianuarie 2014, iar Comisia elaborează 
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cu data de 1 ianuarie 2014. un raport privind delegarea de competențe 
cu cel puțin nouă luni înainte de 
expirarea acestei perioade de trei ani.

Or. bg

Justificare

Ar fi adecvat să se stabilească un termen pentru delegarea de competențe, obligatoriu pentru 
Comisie, în care aceasta să elaboreze un raport cu privire la gestionarea competențelor 
delegate, astfel încât să se primească observații regulate referitoare la modul în care se 
realizează acest lucru.


