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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006
(COM(2011)0612/2 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0612/2),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0325/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 aprilie 20121,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 3 mai 20122,

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizele Comisiei pentru 
bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru transport și turism (A6-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fondul de coeziune ar trebui să 
sprijine proiectele de infrastructură de 

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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transport prevăzute de Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 al Parlamentului 
European și al Consiliului din […] de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei1, cu o sumă totală de XX EUR 
care să poată fi folosită de statele membre 
eligibile pentru finanțare doar din Fondul 
de coeziune, cu ratele de cofinanțare ale 
acestuia din urmă. Procesul de selecție a 
proiectelor ar trebui desfășurat în 
conformitate cu obiectivele și criteriile 
stabilite la articolul [11] din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [de 
instituire a mecanismului Conectarea 
Europei]; cu toate acestea, până la 31 
decembrie 2016, selecția proiectelor 
eligibile pentru finanțare va fi efectuată 
cu respectarea alocărilor naționale 
transferate din Fondul de coeziune la 
mecanismul Conectarea Europei.
_____________
1 JO L ...

Or. en

Justificare

Aspectul privind transferul de fonduri din Fondul de coeziune la mecanismul Conectarea 
Europei trebuie inclus în cadrul prezentului regulament, întrucât afectează alocările 
naționale din Fondul de coeziune. Ar fi necesară o perioadă de 3 ani, pe parcursul căreia 
alocările naționale să fie garantate, pentru a asigura faptul că toate statele membre pot 
pregăti o rezervă de proiecte utilizând instrumentele de asistență pe care le pune la dispoziție 
Comisia. După această perioadă, vor fi aplicabile normele obișnuite prevăzute de 
Regulamentul privind mecanismul Conectarea Europei.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Articolul 192 alineatul (5) conține o 
excepție la principiul general prevăzut la 
articolul 191 alineatul (2) din tratat. Prin 
urmare, ar trebui să se asigure, în cea mai 
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mare măsură posibil, evitarea daunelor și 
faptul că poluatorii sunt cei care le 
plătesc.

Or. en

Justificare

Sprijinul din Fondul de coeziune ar trebui destinat în totalitate realizării obiectivelor sale 
primare. Daunele ar trebui preîntâmpinate, în primul rând, prin aplicarea cu minuțiozitate și 
pe deplin a legislației aplicabile în vigoare. În cazul în care daunele nu pot fi preîntâmpinate, 
trebuie aplicat „principiul poluatorul plătește”, iar la Fondul de coeziune, prevăzut totuși de 
tratat, ar trebui să se recurgă doar în ultimă instanță.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Uniunea Europeană și majoritatea 
statelor membre sunt parte a Convenției 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități, în timp ce 
restul statelor membre sunt în curs de 
ratificare a acesteia. Este important, la 
implementarea proiectelor relevante, să se 
țină cont în specificațiile proiectelor de 
subiectul accesibilității pentru persoanele 
cu dizabilități, conform prevederilor de la 
articolul 9 din Convenție.

Or. en

Justificare

După ratificarea de către Uniunea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități, proiectele finanțate de UE ar trebui să asigure 
accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități într-o măsură mai mare decât înainte.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este oportun să se prevadă dispoziții 
specifice privind tipurile de activități care 
pot fi finanțate de Fondul de coeziune în 
cadrul obiectivelor stabilite prin 
Regulamentul (CE) nr. […]/2012 [RDC]. 
În același timp, cheltuielile care nu intră în 
domeniul de aplicare al Fondului de 
coeziune ar trebui să fie definite și 
clarificate, inclusiv în ceea ce privește 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră de la instalațiile care intră sub 
incidența 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.

(5) Este oportun să se prevadă dispoziții 
specifice privind tipurile de activități care 
pot fi finanțate de Fondul de coeziune în 
cadrul obiectivelor stabilite prin 
Regulamentul (CE) nr. […]/2012 [RDC]. 
În același timp, cheltuielile care nu intră în 
domeniul de aplicare al Fondului de 
coeziune ar trebui să fie definite și 
clarificate, inclusiv în ceea ce privește 
investițiile în vederea reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră de la activitățile
care intră sub incidența Anexei 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

Justificare

Cogenerarea cu randament ridicat și încălzirea și răcirea urbană pot fi instrumente 
importante pentru îmbunătățirea performanței în vederea realizării obiectivelor Europa 2020 
și pentru reducerea cheltuielilor cetățenilor în sectorul energiei. Excluderea sprijinului 
prevăzut de propunere ar trebui să presupună doar activitatea de combustie a instalațiilor de 
acest tip, care reprezintă sursa emisiilor de gaze cu efect de seră, lăsând posibilitatea 
acordării de sprijin din Fondul de coeziune pentru celelalte elemente și pentru rețeaua de 
distribuție.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) proiectele de infrastructură de 
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transport prevăzute de Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [de instituire a 
mecanismului Conectarea Europei1], 
pentru o sumă totală de XX EUR în 
conformitate cu criteriile specificate de 
acesta. Până la 31 decembrie 2016, 
selecția proiectelor eligibile pentru 
finanțare va fi efectuată cu respectarea 
alocărilor naționale din Fondul de 
coeziune.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 1.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră de la instalațiile care intră sub 
incidența Directivei 2003/87/CE;

(b) investițiile pentru realizarea reducerii
emisiilor de gaze cu efect de seră de la 
activitățile prevăzute în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE; Activitățile 
realizate ca proiecte pilot sau cu utilizarea 
în totalitate a energiei din surse 
regenerabile nu intră sub incidența 
acestei excepții.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 4.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) locuințe. (c) locuințe, cu excepția cazurilor în care 
este vorba de promovarea eficienței 
energetice și a utilizării energiei din surse 
regenerabile.

Or. en

Justificare

Sprijinul pentru eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul 
locuințelor reprezintă cea mai rentabilă manieră de realizare a obiectivelor Europa 2020, 
îndeosebi a celor în domeniul eficienței energetice. În acest mod, se contribuie semnificativ și 
la reducerea cheltuielilor pentru energie ale gospodăriilor.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijinirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice;

(iii) sprijinirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice și în sectorul 
locuințelor;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 7.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) sprijinirea rețelei de distribuție a 
cogenerării cu randament ridicat și a 
încălzirii și răcirii urbane;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 4.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) protejarea și refacerea biodiversității, 
inclusiv prin infrastructuri ecologice;

(iii) protejarea și refacerea biodiversității, 
inclusiv prin infrastructuri ecologice și prin 
proiectul „Natura 2000”;

Or. en

Justificare

Natura 2000 reprezintă un instrument prioritar de protejare și refacere a biodiversității, 
astfel cum se specifică în prioritățile de investiții. Programele la scară largă de refacere a 
siturilor Natura 2000 cu sprijinul Fondului de coeziune prezintă un potențial enorm.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) îmbunătățirea mediului urban, inclusiv 
regenerarea terenurilor industriale 
dezafectate și reducerea poluării aerului;

(iv) îmbunătățirea mediului urban și rural, 
inclusiv regenerarea terenurilor industriale 
dezafectate și reducerea poluării aerului;
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Or. en

Justificare

La acordarea sprijinului din Fondul de coeziune, zonele rurale nu ar trebui excluse.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) dezvoltarea de sisteme de transport cu 
emisii reduse de carbon care să respecte
mediul, inclusiv promovarea mobilității 
urbane sustenabile;

(ii) dezvoltarea de sisteme de transport cu 
emisii reduse de carbon care să respecte 
mediul, inclusiv promovarea mobilității 
publice sustenabile și accesibile;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 3.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) dezvoltarea de sisteme feroviare 
complete, de înaltă calitate și 
interoperabile;

(iii) dezvoltarea de sisteme feroviare 
complete, de înaltă calitate, accesibile și 
interoperabile;

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 3.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei privind Fondul de coeziune 

În contextul pachetului legislativ pentru politica de coeziune, astfel cum a fost propus de 
Comisie, Fondul de coeziune face parte din noul cadru strategic comun care vizează fondurile 
structurale, Fondul de coeziune, precum și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit maritim. Toate aceste fonduri fac obiectul unor dispoziții 
comune în mai multe domenii de programare și gestiune financiară. De altfel, ca și în perioada 
de programare actuală, Fondul de coeziune, FEDER și FSE vor face în continuare obiectul 
unui set de norme specifice comune referitoare la programare, gestiune și monitorizare. 

Deși Comisia propune un nou cadru pentru fonduri, domeniul și obiectivele specifice 
Fondului de coeziune nu suferă schimbări majore în comparație cu actuala perioadă de 
programare1.

În propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind toate fondurile, care 
va înlocui actualul Regulament general (RDC), Comisia propune o structură diferită de 
misiuni și obiective pentru fonduri, destinând toate fondurile pentru investițiile în dezvoltare 
și locuri de muncă cu scopul de a contribui la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Fondul de coeziune va contribui la acest obiectiv și la 
această misiune, sprijinind statele membre ale căror VNB pe cap de locuitor este de mai puțin
de 90% din media VNB pe cap de locuitor a UE-27. Cu toate acestea, domeniul de acțiune al 
Fondului de coeziune va viza în continuare susținerea financiară a proiectelor din domeniul 
mediului și a rețelelor transeuropene din sfera infrastructurii de transport, asigurând, în același 
timp, un echilibru corespunzător și în conformitate cu necesitățile de investiție și de 
infrastructură specifice fiecărui stat membru (articolul 2 din propunerea de regulament privind 
Fondul de coeziune).

Cu toate acestea, domeniul de aplicare a sprijinului este modificat într-o mică măsură, întrucât 
articolul 2 alineatul (2) din propunerea de regulament privind Fondul de coeziune modifică 
cazurile de neacordare a sprijinului, adăugând reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră de 
la instalațiile care intră sub incidența Directivei 2003/87/CE. Trimiterile la dobânzile 
debitoare, achiziționarea de terenuri pentru o sumă care depășește 10% din cheltuielile 
eligibile pentru operațiunea în cauză și taxa pe valoarea adăugată recuperabilă, prevăzute în 
prezent la articolul 3 literele (a), (b) și (c), sunt incluse acum la articolul 59 alineatul (3) din 
RDC, care conține o dispoziție comună aplicabilă tuturor fondurilor cadrului strategic comun.

Unul dintre aspectele noi în comparație cu regulamentul actual se regăsește la articolul 3 din 
propunerea de regulament privind Fondul de coeziune care, în conformitate cu principiul 
concentrării tematice prevăzut la articolul 16 din RDC, prevede ca Fondul de coeziune să facă 

                                               
1 Trebuie avut în vedere faptul că Propunerea Comisiei pentru un cadru financiar multianual pentru perioada 
2014-2020 alocă o sumă de 68,7 miliarde de euro Fondului de coeziune, rezervând 10 miliarde de euro 
mecanismului Conectarea Europei.
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obiectul unei liste de priorități de investiții, în cadrul definit mai sus și în funcție de 
obiectivele tematice astfel cum sunt definite la articolul 9 din RDC, în special: 

(a) tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele;
(b) promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor;
(c) protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor;
(d) promovarea sistemelor de transport durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore; precum și
(e) consolidarea capacității instituționale și a eficienței administrației publice.

Fiecare dintre aceste obiective este împărțit apoi într-un subset de priorități de investiții, astfel 
cum se specifică în josul fiecăruia dintre obiective.

În prezent, există o dispoziție explicită care prevede sprijin pentru consolidarea capacității 
instituționale, considerată o necesitate deosebită în domeniul politicii de coeziune având în 
vedere dimensiunea și importanța proiectelor care urmează să fie sprijinite1.

Ca și în cazul actualului regim tranzitoriu prevăzut la articolul 8 alineatul (3) din 
Regulamentul general, RDC prevede că statele membre eligibile pentru finanțare în cadrul 
Fondului de coeziune în 2013, dar al căror VNB nominal pe cap de locuitor depășește 90% 
din VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-27 beneficiază de sprijin din Fondul de coeziune 
pe o bază tranzitorie și specifică.

Dispozițiile privind condiționalitatea prevăzute la articolul 4 din Regulamentul general fac 
parte acum din RDC (titlul II, Capitolele III și IV).

În comparație cu regulamentul în vigoare în prezent, propunerea de regulament privind 
Fondul de coeziune conține și alte elemente noi. În contextul unei abordări bazate într-o mai 
mare măsură pe obținerea de rezultate pentru a asigura obținerea de rezultate de programele 
din cadrul politicii de coeziune și punerea în aplicare eficientă a fondurilor, ca și în cazul 
FEDER, Comisia introduce indicatori comuni pentru Fondul de coeziune (articolul 4 și anexa
din propunerea de regulament privind Fondul de coeziune) cu scopul de a evalua progresele în 
aplicarea programului în vederea realizării obiectivelor [articolul 24 alineatul (3) din RDC].

Modificările propuse 

Domeniul de aplicare al Fondului de coeziune (articolul 2 din propunerea de regulament 
privind Fondul de coeziune) ar trebui extins pentru a include acordarea de sprijin pentru 
eficiența energetică și pentru utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul locuințelor, 
astfel cum este prevăzut deja în cazul infrastructurilor publice.

Principalul motiv este că, astfel cum o arată cele mai recente statistici, inclusiv cele ale 
Comisiei Europene, conform cifrelor actuale, UE ar putea realiza doar mai puțin de jumătate 
din obiectivul stabilit de creștere a eficienței energetice cu 20% până în 2020. Sprijinul din 

                                               
1 În plus, articolul 14 litera (e) punctul (i) din RDC stipulează că contractul de parteneriat stabilește dispoziții 
pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a fondurilor cadrului strategic comun, inclusiv o evaluare a măsurii 
în care este necesară consolidarea capacității administrative a autorităților și, după caz, a beneficiarilor.
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Fondul de coeziune pentru astfel de investiții ar reprezenta cea mai rentabilă modalitate de a 
realiza obiectivele Strategiei Europa 2020.

În plus, ar exista numeroase beneficii pentru mediu, pentru IMM-uri, fie că sunt implicate 
direct sau indirect, și, prin urmare, pentru crearea de locuri de muncă și, nu în cele din urmă, 
pentru cetățeni, în ceea ce privește cheltuielile pentru energie. În același timp, economiile de 
energie și utilizarea într-o măsură din ce în ce mai mare a surselor regenerabile de energie ar 
contribui la asigurarea securității energetice a statelor membre în cauză.

Astfel de măsuri ar aduce beneficii deosebite regiunilor care, ca urmare a criteriilor diferite de 
eligibilitate ale FEDER și ale Fondului de coeziune, ar putea primi finanțare suplimentară în 
scopul menționat. 

Propunerea Comisiei exclude, de asemenea, finanțarea în vederea „reducerii emisiilor de gaze 
cu efect de seră de la instalațiile care intră sub incidența Directivei 2003/87/CE”. O astfel de 
excludere a finanțării pentru instalațiile care fac obiectul schemei UE de comercializare a 
certificatelor de emisii înseamnă că nici instalațiile de încălzire și răcire urbană, nici cele de 
cogenerare nu ar putea primi sprijin din partea UE.

Aceste instalații sunt eligibile în prezent în cadrul Fondului de coeziune (și al FEDER) ca 
urmare a puternicului lor impact pozitiv asupra mediului în ceea ce privește eficiența 
energetică, utilizarea energiei din surse regenerabile și, în consecință, în ceea ce privește 
reducerea emisiilor și securitatea energetică. Ambele se pot dezvolta în continuare într-o mare 
măsură și pot avea un impact pozitiv semnificativ asupra obiectivelor UE în materie de 
energie și climă. 

Având în vedere importanța instalațiilor de încălzire urbană și a celor de cogenerare în statele 
membre eligibile pentru Fondul de coeziune și având în vedere obiectivul instituțional al 
Fondului de coeziune de sprijinire a investițiilor în domeniul mediului, precum și trecerea la o 
economie cu un consum redus de energie, excluderea sprijinului menționată mai sus ar trebui 
să presupună doar activitatea de combustie a instalațiilor de acest tip, care reprezintă sursa 
emisiilor de gaze cu efect de seră, lăsând posibilitatea acordării de sprijin din Fondul de 
coeziune pentru celelalte elemente și pentru rețeaua de distribuție.

Ca și în cazul instalațiilor stabilite ca proiecte pilot sau al celor care utilizează exclusiv 
energie din surse regenerabile, nu ar exista limite în ceea ce privește sprijinul acordat 
instalațiilor de încălzire și răcire urbană și de cogenerare de mai puțin de 20 MW.

Propunerea Comisiei de a transfera suma de 10 miliarde de euro din Fondul de coeziune la 
mecanismul Conectarea Europei pentru a sprijini proiectele din domeniul infrastructurii de 
transport ar trebui specificată și clarificată în cadrul prezentului regulament privind Fondul de 
coeziune.

În ceea ce privește suma: având în vedere negocierile în curs pentru noul cadru financiar 
multianual, este prea devreme pentru a stabili cu exactitate suma de transferat în cadrul 
mecanismului Conectarea Europei. Transferul poate respecta cifrele propuse de Comisie doar 
în cazul în care resursele alocate politicii de coeziune în cadrul noului CFM sunt suficiente.
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Sumele transferate din Fondul de coeziune la CFM ar trebui să fie utilizate apoi pentru a 
finanța proiecte în statele membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune, cu 
aplicarea ratelor de cofinanțare ale acestui fond. Procesul de selecție a proiectelor ar trebui 
desfășurat în conformitate cu obiectivele și criteriile stabilite în RDC și în Regulamentele 
privind MCE. Cu toate acestea, până la 31 decembrie 2016, selecția proiectelor va fi efectuată 
cu respectarea alocărilor naționale din Fondul de coeziune.

Astfel, se va asigura un echilibru între, pe de o parte, aspectul privitor la competitivitatea 
normală dintre statele membre în ceea ce privește prezentarea mai multor proiecte de calitate 
și, pe de altă parte, necesitatea de a garanta tuturor statelor membre posibilitatea de a primi 
asistența de care au nevoie pentru a pregăti o rezervă de proiecte.

Ideea de a oferi sprijin din Fondul de coeziune pentru consolidarea capacității instituționale și 
eficientizarea administrației și serviciilor publice legate de implementarea Fondului de 
coeziune reprezintă o îmbunătățire importantă și un pas înainte. Ar trebui însă subliniat faptul 
că acest aspect trebuie privit și abordat într-un mod mai amplu, în special prin intermediul 
contractului de parteneriat, care ar trebui să includă, după caz, măsurile și reformele care ar 
trebui întreprinse de statul membru. 

După ratificarea de către Uniunea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități, ar trebui să se garanteze că proiectele finanțate din fonduri UE 
respectă criteriul privind accesibilitatea. Prin urmare, acest principiu ar trebui inclus în 
întreaga legislație relevantă a Uniunii, inclusiv în noul Regulament privind Fondul de 
coeziune cu scopul de a respecta drepturile persoanelor cu dizabilități.

Principiul prevăzut la Articolul 192 alineatul (5) din TFUE, conform căruia Fondul de 
coeziune poate fi utilizat în cazurile în care principiul „poluatorul plătește” nu poate fi aplicat 
din cauza unor costuri disproporționate pentru autoritățile publice dintr-un stat membru, ar 
trebui utilizat doar în ultimă instanță pentru a permite utilizarea pe deplin a Fondului de 
coeziune pentru realizarea obiectivelor sale inițiale. Prin urmare, este extrem de important ca 
daunele să fie în primul rând preîntâmpinate, prin aplicarea deplină a Directivelor privind 
evaluarea impactului de mediu și evaluarea strategică a mediului, vizându-se, la evaluarea 
acestora, cel mai înalt nivel de eficacitate posibil.


