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Amendamentul 54
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 174 din tratat prevede că 
Uniunea ar trebui să își dezvolte și să își 
desfășoare acțiunea care conduce la 
consolidarea coeziunii sale economice, 
sociale și teritoriale. Fondul de coeziune 
trebuie, prin urmare, să ofere o susținere 
financiară proiectelor din domeniul 
mediului și al rețelelor transeuropene din 
sfera infrastructurii de transport.

(1) Articolul 174 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE)
prevede că Uniunea trebuie să își dezvolte 
și să își desfășoare acțiunea care conduce la 
consolidarea coeziunii sale economice, 
sociale și teritoriale. Fondul de coeziune 
creat în temeiul prezentului regulament ar 
trebui, prin urmare, să ofere o susținere 
financiară proiectelor din domeniul 
mediului și al rețelelor transeuropene din 
sfera infrastructurii de transport.

Or. en

Amendamentul 55
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În vederea accelerării dezvoltării 
infrastructurii de transport la nivelul 
Uniunii, Fondul de coeziune ar trebui să 
sprijine proiectele de infrastructură de 
transport cu valoare adăugată europeană 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. [...]/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului din [...] de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei 
(denumit în continuare „Regulamentul 
MCE”), cu o sumă totală de XXX EUR. 
Sprijinul ce urmează a fi alocat din 
Fondul de coeziune ar trebui să respecte 
normele prevăzute la articolul [84 
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alineatul (4)] din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2013 [RDC]. În conformitate cu 
Regulamentul MCE, sprijinul ar trebui să 
fie disponibil numai statelor membre 
eligibile pentru finanțare din Fondul de 
coeziune, cu ratele de cofinanțare 
aplicabile acestui fond.

Or. en

Amendamentul 56
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) 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 nu ar 
trebui să fie eligibile pentru a beneficia de 
sprijin din Fondul de coeziune, întrucât 
beneficiază deja de contribuții financiare 
prin aplicarea directivei respective. 
Această excludere nu ar trebui să limiteze 
posibilitatea utilizării Fondului de 
coeziune 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 vizând 
eficiența energetică a rețelelor de 
cogenerare de energie termică și electrică 
și a rețelelor de termoficare, sistemele 
inteligente de distribuție, stocare și 
transmisie a energiei electrice, măsurile 
care vizează reducerea poluării aerului 
etc., chiar dacă unul dintre efectele lor 
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indirecte este reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră sau dacă aceste activități 
sunt incluse în planul național menționat 
la articolul 10c alineatul (1) din 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en

Amendamentul 57
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Un set comun de indicatori de realizare 
pentru a evalua progresul agregat
înregistrat la nivelul Uniunii în punerea în 
aplicare a programelor ar trebui să fie 
stabilit prin prezentul regulament. Acești 
indicatori ar trebui să corespundă 
priorităților de investiție și tipului de 
acțiuni sprijinite în temeiul prezentului 
regulament și al dispozițiilor relevante din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2013 [RDC].
Indicatorii în cauză ar trebui să fie 
completați cu indicatori de rezultat
specifici programului și, după caz, cu 
indicatori de realizare specifici 
programului.

Or. en

Amendamentul 58
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament definește misiunea 
Fondului de coeziune și domeniul de 

(1) Prin prezentul regulament se 
înființează un Fond de coeziune în 
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aplicare al contribuțiilor acordate din 
acesta cu privire la obiectivul de investiții 
în creșterea economică și ocupare a forței 
de muncă menționat în articolul 81 din 
Regulamentul (UE) nr [ ]/2012 [RDC].

vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii, în scopul 
promovării dezvoltării durabile. Prezentul 
regulament definește misiunea Fondului de 
coeziune și domeniul de aplicare al 
contribuțiilor acordate din acesta cu privire 
la obiectivul de investiții în creșterea 
economică și ocupare a forței de muncă 
menționat în articolul 81 din Regulamentul 
(UE) nr. [ ]/2013 [RDC].

Or. en

Amendamentul 59
Victor Boștinaru

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fondul de coeziune este reglementat 
de Regulamentul (UE) nr. [… ]/2013 
[RDC] și de prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 60
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Sprijinul din Fondul de coeziune pentru 
proiectele de infrastructură de transport 

în cadrul mecanismului Conectarea 
Europei

Fondul de coeziune sprijină proiectele de 
infrastructură de transport cu valoare 
adăugată europeană prevăzute de 
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Regulamentul (UE) nr. […]/2013 [de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei] cu o sumă totală de XXX EUR, 
în conformitate cu articolul [84 
alineatul (4)] din Regulamentul (UE) 
nr. [...]/2013 [RDC].

Or. en

Amendamentul 61
Victor Boștinaru

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) investițiile în infrastructura 
aeroportuară, cu excepția celor legate de 
protecția mediului sau a celor însoțite de 
investițiile necesare pentru atenuarea ori 
reducerea impactului negativ al acestei 
infrastructuri asupra mediului.

Or. en

Amendamentul 62
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2013 [RDC], 
Fondul de coeziune asigură contribuții 
pentru următoarele priorități de investiții în 
cadrul obiectivelor tematice stabilite în 
articolul 9 din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2013 [RDC], având în vedere 
nevoile și potențialele descrise în acordul 
de parteneriat menționat la articolul 14 
alineatul (1) litera (a) punctul (i) din 
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regulamentul respectiv:

Or. en

Amendamentul 63
Victor Boștinaru

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 64
Dimitar Stoyanov

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. bg

Justificare

Promovarea eficienței energetice și a utilizării energiilor regenerabile nu ar trebui să vizeze 
numai întreprinderile mici și mijlocii, ci și microîntreprinderile, întrucât, într-un context 
financiar adecvat, acestea se pot dezvolta și pot genera, astfel, noi oportunități de ocupare a 
forței de muncă, care, la rândul lor, au un efect pozitiv în special asupra regiunilor mai puțin 
dezvoltate.


