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Amendamentul 1
Riikka Pakarinen
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale și de coastă și a 
zonelor cu anumite caracteristici 
teritoriale, în special modalitățile de 
punere în aplicare pentru articolele 28 și 
29 din Regulamentul (UE) nr. /2012 
[RDP];

eliminat

Or. en

Amendamentul 2
Riikka Pakarinen
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera h – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) măsuri pentru a asigura punerea în 
aplicare eficientă a fondurilor, inclusiv:

eliminat

Or. en

Amendamentul 3
Riikka Pakarinen
în numele Grupului ALDE

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera h – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) un cadru de performanță, în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. /2012 [RDP];

eliminat

Or. en

Amendamentul 4Riikka Pakarinen
în numele Grupului ALDE
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 101

Propunere de regulament
Anexă – Cercetare și inovare

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE

Cercetare și 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 
produse noi sau produse 
îmbunătățite semnificativ,
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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 și inovare 

eliminat
eliminat
echivalent 
normă 
întreagă

Număr de noi cercetători
în entitățile 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 pentru întreprindere
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Amendamentul 5
Riikka Pakarinen
în numele Grupului ALDE
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 102

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 Număr de gospodării cu o 
clasificare mai bună a 
consumului de energie
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kWh/an Scăderea consumului 
primar anual 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 6
Riikka Pakarinen
în numele Grupului ALDE
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 103

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

Turism vizite Număr de vizite la 
atracțiile care beneficiază 
de sprijin 

Patrimoniul cultural vizite Număr de vizite la siturile 
care beneficiază de sprijin
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Amendamentul

UNITATE DENUMIRE

Infrastructuri sociale
Îngrijirea copiilor și educația persoane Capacitatea 

infrastructurilor de 
îngrijire a copiilor sau de 
educație care beneficiază 
de sprijin

Sănătate persoane Populația acoperită de
servicii de sănătate 
îmbunătățite

eliminat
eliminat
eliminat

Or. en

Amendamentul 7
Riikka Pakarinen
în numele Grupului ALDE
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 103

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
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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 
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


