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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.



PR\790911RO.doc 3/9 PE428.277v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................7



PE428.277v01-00 4/9 PR\790911RO.doc

RO



PR\790911RO.doc 5/9 PE428.277v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament (CE) nr. .../2009 al Parlamentului European şi 
al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională referitor la eligibilitatea investiţiilor în eficienţa 
energetică şi în energiile regenerabile în locuinţe
(COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2009)0382),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 162 din Tratatul CE, în temeiul 
cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0095/2009),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională şi avizul Comisiei pentru 
bugete (A7-0000/2009),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Indiferent dacă aceste comunităţi sunt 
situate în zone urbane sau rurale, din cauza 
condiţiilor lor de locuit de o calitate extrem 
de precară, ar trebui să fie, de asemenea, 
eligibile cheltuielile privind înlocuirea 
locuinţelor existente cu altele nou 
construite.

(4) Indiferent dacă aceste comunităţi sunt 
situate în zone urbane sau rurale, din cauza 
condiţiilor lor de locuit de o calitate extrem 
de precară, ar trebui să fie, de asemenea, 
eligibile cheltuielile privind renovarea şi 
înlocuirea locuinţelor existente, inclusiv cu 
altele nou construite.

Or. en
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Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf litera (a) 
punctul (i), cheltuielile se limitează la una 
dintre următoarele intervenţii:

În sensul primului paragraf litera (a) 
punctele (i) şi (ii), cheltuielile se limitează 
la una dintre următoarele intervenţii:

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf litera (a) 
punctul (ii), intervenţiile pot include 
înlocuirea locuinţelor existente cu locuinţe 
nou construite.

În sensul primului paragraf litera (a) 
punctul (ii), intervenţiile pot include 
renovarea şi înlocuirea locuinţelor 
existente.

Or. en



PR\790911RO.doc 7/9 PE428.277v01-00

RO

EXPUNERE DE MOTIVE

Actuala criză economică mondială reprezintă o provocare majoră la adresa Uniunii Europene, 
care necesită răspunsuri prompte, flexibile şi eficiente, în conformitate cu politicile sale. Cu 
resurse financiare totalizând 347 miliarde euro pentru perioada de programare 2007-2013, 
politica de coeziune europeană constituie cea mai mare sursă de investiţii în economia reală, 
contribuind la redresarea Europei şi a regiunilor sale, în urma acestei crize, şi la reconstruirea 
încrederii şi a optimismului.

În luna noiembrie a anului trecut, Comisia Europeană a prezentat un plan european de 
redresare economică cuprinzător, în cadrul căruia politica de coeziune joacă un rol important. 
În stadiul iniţial, Comisia a prezentat propuneri de revizuire a trei regulamente privind 
Fondurile structurale pentru perioada 2007-2013: Regulamentul general, Regulamentul  
privind Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) şi Regulamentul privind Fondul 
Social European (FSE), cu scopul general de a stimula implementarea proiectelor şi de a 
proteja locurile de muncă şi de a crea în acelaşi timp altele noi, prin intermediul unor investiţii 
inteligente. Parlamentul European şi-a dat acordul cu privire la pachetul legislativ la începutul 
lunii aprilie, iar măsurile stipulate în acesta au intrat în vigoare deja la sfârşitul lunii mai. Un 
raport cu privire la punerea în aplicare a acestor măsuri adoptate în cadrul planului de 
redresare economică se aşteaptă în a doua jumătate a anului 2010.  

Primul amendament la Regulamentul privind FEDER a extins domeniul de aplicare a 
criteriilor de eligibilitate, permiţând tuturor statelor membre şi regiunilor să investească în 
eficienţa energetică şi în energiile regenerabile în locuinţe1 şi a lărgit utilizarea ratelor fixe şi a 
sumelor forfetare în scopul simplificării declaraţiei cheltuielilor şi introducerii unui sistem de 
rambursare bazat într-o măsură mai mare pe rezultate.  

La 22 iulie, Comisia Europeană a propus un nou set de măsuri menite să simplifice normele 
de gestiune a politicii de coeziune. Aceste modificări se referă la Regulamentul general 
privind FEDER, FSE şi Fondul de coeziune şi la Regulamentul privind FEDER.

Noua propunere referitoare la Regulamentul privind FEDER, care constituie obiectul 
prezentului raport, vizează extinderea intervenţiilor în domeniul locuinţelor în favoarea 
comunităţilor marginalizate din noile state membre. 

Propunerea Comisiei

Comisia a introdus un amendament la prezentul articol 7 alineatul (2) pentru a permite 
acordarea sprijinului financiar FEDER pentru intervenţii în domeniul locuinţelor în 
favoarea comunităţilor marginalizate din noile state membre (UE-12). În conformitate cu 
regulamentul actual, intervenţiile în domeniul locuinţelor se pot realiza doar în contextul 
operaţiunilor de dezvoltare urbană şi sub forma renovării locuinţelor existente.  Dat fiind 
faptul că marea majoritate a comunităţilor marginalizate din noile state membre trăiesc în 
zone rurale şi în adăposturi, acestea nu pot beneficia de sprijinul FEDER destinat înlocuirii 

                                               
1 În forma sa iniţială, regulamentul prevedea sprijin financiar pentru intervenţiile din sectorul locuinţelor, 
inclusiv pentru eficienţa energetică, dar numai pentru noile state membre (UE-12).
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locuinţelor de calitate foarte modestă. Astfel, sprijinul financiar FEDER ar putea completa în 
mod semnificativ contribuţia din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR) în acest domeniu, precum şi eforturile statelor membre de a aduce o soluţie 
lipsurilor şi marginalizării de care suferă comunităţile lor vulnerabile. Cheltuielile ar trebui 
limitate la intervenţiile pentru renovarea părţilor comune, în cazul locuinţelor multifamiliale 
existente, şi pentru renovarea şi schimbarea destinaţiei clădirilor existente aparţinând 
autorităţilor publice şi operatorilor nonprofit, în scopul utilizării acestora ca locuinţe pentru 
gospodăriile cu venituri modeste şi pentru persoanele cu nevoi speciale.

De asemenea, în considerentele propunerii există o referinţă specifică la populaţia romilor ca 
cea mai mare comunitate marginalizată din Europa precizându-se, în acelaşi timp, că 
intervenţiile care vizează populaţia romilor nu ar trebui să excludă alte persoane care trăiesc 
în circumstanţe socio-economice similare.

Prezenta propunere nu majorează fondurile şi nu are implicaţii pentru bugetul comunitar. 
Aceasta permite noilor state membre să utilizeze, sub forma abordării integrate, Fondul 
FEDER, alături de alte resurse (FEADR şi instrumentele lor naţionale) în vederea soluţionării 
problemei locuinţelor pentru comunităţile lor marginalizate.

Poziţia Consiliului

Consiliul introduce doar adăugări minore, cu scopul de a clarifica formularea textului 
propunerii prezentate de Comisie. În consecinţă, grupul său de lucru pentru măsuri structurale 
a introdus referinţa clară la eligibilitatea cheltuielilor şi în cazul renovării locuinţelor 
existente, şi nu numai pentru înlocuirea acestora, şi a eliminat limitarea înlocuirii numai cu 
„locuinţe nou construite”.  

Evaluarea revizuirii propuse a Regulamentului privind FEDER

Raportorul admite necesitatea abordării problemei locuinţelor pentru comunităţile 
marginalizate în contextul modificării Regulamentului privind FEDER. Întrucât dispoziţiile 
actuale nu pot fi aplicate în cazul comunităţilor marginalizate care locuiesc în principal în 
zonele rurale din noile state membre, amendamentul propus va completa legislaţia existentă, 
pentru a permite o mai bună abordare a condiţiilor precare de viaţă ale acestor segmente ale 
populaţiei. 

Această nouă măsură este conformă cu principiul subsidiarităţii, extinzând posibilităţile noilor 
state membre de a aduce sprijin intervenţiilor din domeniul locuinţelor în favoarea 
comunităţilor marginalizate în modul pe care ele îl consideră cel mai adecvat, menţinând în 
acelaşi timp abordarea integrată drept condiţie minimă pentru implementarea acestor 
intervenţii.

În urma unei reuniuni tripartite informale cu Comisia şi Consiliul, în cursul căreia a primit, 
din partea ambelor părţi, asigurarea aplicării generale ale noilor dispoziţii, în ciuda referinţei 
explicite la populaţia romilor din considerente, raportorul apreciază în mod foarte favorabil 
propunerea de modificare a regulamentului. Raportorul salută şi subliniază, în acest context, 
că este important ca adăugarea acestei referinţe să nu ducă la excluderea altor persoane care 
trăiesc în condiţii socio-economice similare.  Raportorul admite faptul că romii reprezintă cea 
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mai mare comunitate marginalizată din Europa, subliniind în acelaşi timp nevoile altor 
comunităţi, în special cea constituită din emigranţii legali, care necesită un răspuns adecvat, 
având în vedere faptul că emigrarea şi integrarea au devenit experienţe cotidiene în lumea 
globalizată de azi.  

Raportul Parlamentului European

Revizuirea prezentului regulament se va efectua în conformitate cu procedura de codecizie, 
care acordă Parlamentului European şi Consiliului drepturi şi competenţe egale de a modifica 
propunerea Comisiei. 

Cu toate că unele dintre vechile state membre au, de asemenea, comunităţi marginalizate pe 
teritoriul lor, care ar putea primi asistenţă în conformitate cu dispoziţiile actuale, raportorul 
ţine seama de faptul că o mare majoritate a statelor membre sprijină propunerea Comisiei în 
forma sa actuală şi, întrucât această problemă necesită întreprinderea de acţiuni urgente, 
decide, prin urmare, să preia toate amendamentele propuse de Consiliu, fără a mai 
propune alte amendamente sau adăugări la textul documentului. 

Raportorul solicită, de asemenea, o evaluare a punerii în aplicare a prezentei dispoziţii de 
către Comisie până la sfârşitul anului 2010.


