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Amendamentul 1
Jan Olbrycht

Propunere de regulament
Considerentul 5 j (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5j) Pentru a mări flexibilitatea și a 
reduce sarcinile administrative, permițând 
punerea în aplicare comună, prioritățile 
de investiții ale FEDER și Fondului de 
coeziune în cadrul obiectivelor tematice 
corespunzătoare ar trebui aliniate.

Or. en

Amendamentul 2
Jan Olbrycht
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 36, 54, 55, 56, 57, 121

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Alocația adițională specifică destinată 
regiunilor ultraperiferice este utilizată 
pentru compensarea costurilor 
suplimentare legate de handicapurile
menționate la articolul 349 din tratat, cu 
care se confruntă regiunile ultraperiferice, 
sprijinind:

(1) Alocația adițională specifică destinată 
regiunilor ultraperiferice nu intră sub 
incidența articolului 4 și este utilizată 
pentru compensarea costurilor 
suplimentare legate de caracteristicile și 
constrângerile menționate la articolul 349 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, cu care se confruntă regiunile 
ultraperiferice, sprijinind:

(a) obiectivele tematice stabilite la articolul 
9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC];

(a) obiectivele tematice stabilite la articolul 
9 din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC];

(b) serviciile de transport de mărfuri și un 
ajutor pentru demararea serviciilor de 
transport;

(b) serviciile de transport de mărfuri și un 
ajutor pentru demararea serviciilor de 
transport;

(c) operațiunile legate de constrângerile de (c) operațiunile legate de constrângerile de 
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stocare, de supradimensionare și de 
întreținere a instrumentelor de producție, 
precum și de lipsa de capital uman pe piața 
locală.

stocare, de supradimensionare și de 
întreținere a instrumentelor de producție, 
precum și de lipsa de capital uman pe piața 
locală.

Cel puțin 50% din alocația adițională 
specifică trebuie este alocată unor acțiuni 
care contribuie la diversificarea și la 
modernizarea economiilor regiunilor 
ultraperiferice, cu un accent special pe 
obiectivele tematice stabilite la punctele 1, 
2 și 3 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC].
(2) Alocația adițională specifică poate fi 
utilizată, de asemenea, pentru a contribui la 
finanțarea ajutoarelor de funcționare și a 
cheltuielilor care acoperă obligații și 
contracte de servicii publice în regiunile 
ultraperiferice.

(2) Alocația adițională specifică poate fi 
utilizată, de asemenea, pentru a contribui la 
finanțarea ajutoarelor de funcționare și a 
cheltuielilor care acoperă obligații și 
contracte de servicii publice în regiunile 
ultraperiferice.

(3) Suma la care se aplică rata de 
cofinanțare este proporțională cu costurile 
suplimentare menționate la alineatul (1) 
suportate de beneficiar în cazul ajutoarelor 
de funcționare și al cheltuielilor care 
cuprind numai obligații și contracte de 
servicii publice și poate cuprinde totalul 
costurilor eligibile în cazul cheltuielilor 
pentru investiții.

(3) Suma la care se aplică rata de 
cofinanțare este proporțională cu costurile 
suplimentare menționate la alineatul (1) 
suportate de beneficiar în cazul ajutoarelor 
de funcționare și al cheltuielilor care 
cuprind numai obligații și contracte de 
servicii publice și poate cuprinde totalul 
costurilor eligibile în cazul cheltuielilor 
pentru investiții.

(4) Finanțarea în temeiul prezentului articol 
nu este utilizată pentru a sprijini:

(4) Finanțarea în temeiul prezentului articol 
nu este utilizată pentru a sprijini:

(a) operațiunile care implică produsele 
încadrate în anexa I la tratat;

(a) operațiunile care implică produsele 
încadrate în anexa I la Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

(b) ajutoarele pentru transportul de 
persoane, autorizate în conformitate cu
articolul 107 alineatul (2) litera (a) din
tratat;

(b) ajutoarele pentru transportul de 
persoane, autorizate în conformitate cu 
articolul 107 alineatul (2) litera (a) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene;

(c) scutirile fiscale și de sarcini sociale. (c) scutirile fiscale și de sarcini sociale.

(4a) Prin derogare de la articolul 3 
alineatul (1) literele (a), (aa) și (b), 
FEDER poate sprijini investițiile 
productive în întreprinderile din regiunile 
ultraperiferice, indiferent de dimensiunea 
lor.
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(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 menționate la 
articolul 9 punctele 1, 2, 3, 4 și 6 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2013 (RDC).

Or. en

Amendamentul 3
Jan Olbrycht
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 70

Propunere de regulament
Anexă – Cercetare, inovare

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE

Cercetare, inovare

persoane Număr de lucrători în 
domeniul C&D/de 
cercetători care lucrează 
în infrastructuri de 
cercetare construite sau 
echipate recent

întreprinderi Număr de întreprinderi 
care cooperează cu 
instituții de cercetare care 
beneficiază de sprijin

echivalent 
normă 
întreagă

Număr de posturi pentru 
personalul din domeniul 
C&D/cercetători create în 
entitățile care beneficiază 
de sprijin 

EUR Investiții private combinate 
cu sprijinul public pentru 
proiecte de inovare sau de 
C&D

întreprinderi Număr de întreprinderi 
care au introdus pe piață 



PE514.696v01-00 6/10 AM\941188RO.doc

RO

produse noi sau produse 
îmbunătățite semnificativ, 
noi pentru piață datorită 
proiectelor de inovare sau 
de C&D care beneficiază 
de sprijin

întreprinderi Număr de întreprinderi 
care au introdus pe piață 
produse noi sau produse 
îmbunătățite semnificativ, 
noi pentru întreprindere 
datorită proiectelor de 
inovare sau de C&D care 
beneficiază de sprijin

Amendamentul

UNITATE DENUMIRE

Cercetare, inovare

eliminat
eliminat
echivalent 
normă 
întreagă

Număr de noi cercetători 
în cadrul entităților cărora 
li s-a acordat sprijin

echivalent 
normă 
întreagă

Număr de cercetători care 
lucrează într-un mediu cu 
infrastructuri de cercetare 
îmbunătățite

întreprinderi Număr de întreprinderi 
care cooperează cu 
instituții de cercetare 

EUR Investiții private combinate 
cu sprijinul public pentru 
proiecte de inovare sau de 
C&D

întreprinderi Număr de întreprinderi 
cărora li s-a acordat 
sprijin în vederea 
introducerii de produse noi 
pentru piață 

întreprinderi Număr de întreprinderi 
cărora li s-a acordat 
sprijin în vederea 
introducerii de produse noi 
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pentru întreprindere

Or. en

Amendamentul 4
Jan Olbrycht
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 71

Propunere de regulament
Anexă – Energie și schimbări climatice

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Energie și schimbări climatice

Energie din surse regenerabile MW Capacitate suplimentară de 
producție de energie din 
surse regenerabile

Eficiență energetică gospodării Numărul de gospodării cu o 
clasificare mai bună a 
consumului de energie

kWh/an Scăderea consumului 
primar de energie al 
clădirilor publice

utilizatori Număr de utilizatori de 
energie suplimentari 
conectați la rețele 
inteligente

Reducerea gazelor cu efect de seră echivalent 
tone de CO2

Scădere estimată a gazelor 
cu efect de seră în tone de 
echivalent de CO2

Amendamentul

UNITATE DENUMIRE

Energie și schimbări climatice
Energie din surse regenerabile MW Capacitate suplimentară de 

producție de energie din 
surse regenerabile

Eficiență energetică gospodării Numărul de gospodării cu o 
clasificare mai bună a 
consumului de energie
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kWh/an Scăderea consumului anual 
primar de energie al 
clădirilor publice

utilizatori Număr de utilizatori de 
energie suplimentari 
conectați la rețele 
inteligente

Reducerea gazelor cu efect de seră echivalent 
tone de CO2

Scădere anuală estimată a 
gazelor cu efect de seră. 

Or. en

Amendamentul 5
Jan Olbrycht
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 72

Propunere de regulament
Anexă – Infrastructuri sociale

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Infrastructuri sociale

Îngrijirea copiilor și educația persoane Capacitatea serviciilor 
oferite de infrastructurile
de îngrijire a copiilor sau 
de educație care 
beneficiază de sprijin

Sănătate persoane Capacitatea serviciilor de 
sănătate care beneficiază 
de sprijin

Locuințe gospodării Număr de gospodării care 
beneficiază de condiții de 
locuire îmbunătățite

Patrimoniu cultural vizite Număr de vizite la siturile 
care beneficiază de sprijin

Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
Infrastructuri sociale

Îngrijirea copiilor și educația persoane Capacitatea 
infrastructurilor de 
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îngrijire a copiilor sau de 
educație care beneficiază 
de sprijin

Sănătate persoane Populația acoperită de 
servicii de sănătate
îmbunătățite

eliminat
eliminat

Or. en

Amendamentul 6
Jan Olbrycht
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexă – Dezvoltare urbană

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE

Dezvoltare urbană
persoane Populație care trăiește în 

zonele cu strategii de 
dezvoltare urbană integrate

metri pătrați Noi spații deschise în 
zonele urbane

metri pătrați Noi clădiri publice sau 
comerciale în zonele 
urbane

metri pătrați Noi locuințe în zonele 
urbane

Amendamentul

UNITATE DENUMIRE

Indicatori specifici pentru 
dezvoltarea urbană

persoane Populație care trăiește în 
zonele cu strategii de 
dezvoltare urbană integrate

metri pătrați Spații deschise create sau 
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reabilitate în zonele urbane
metri pătrați Clădiri publice sau 

comerciale construite sau 
renovate în zonele urbane

unități de 
locuințe

Locuințe reabilitate în 
zonele urbane

Or. en


