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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 REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare 
regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0611/2),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 178 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0326/2011),

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

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

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din … iulie 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 control bugetar, Comisiei pentru transport și turism și Comisiei 
pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2012),

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 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 176 din tratat prevede că (1) Articolul 176 din tratat prevede că 
                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Fondul european de dezvoltare regională
(FEDER) este destinat să contribuie la 
redresarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune. În conformitate cu 
articolul 174 din tratat, FEDER contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate, printre care ar trebui să se 
acorde o atenție specială regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic, 
cum sunt regiunile insulare, transfrontaliere 
și muntoase.

Fondul european de dezvoltare regională
(FEDER) este destinat să contribuie la 
redresarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune. În conformitate cu 
articolul 174 din tratat, FEDER contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate, printre care ar trebui să se 
acorde o atenție specială zonelor rurale, 
zonelor afectate de tranziția industrială, 
precum și regiunilor afectate de un 
handicap natural și demografic grav și 
permanent, cum ar fi regiunile cele mai 
nordice cu densitate foarte scăzută a 
populației, precum și regiunile insulare, 
transfrontaliere și muntoase.

Or. en

Justificare

Trimitere incompletă la articolul 174.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, mediul de afaceri 
inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi 
accesibilitatea redusă, ținând seama de 
accesibilitatea transportului și de 
infrastructura insuficientă, mediul de 
afaceri inadecvat, lipsa unor rețele între 
administrațiile locale și regionale, 
cercetarea și inovarea și adoptarea 
tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
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transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate), 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, cooperarea între 
universități sau centre de sănătate, precum 
și dezvoltarea globală a serviciilor 
transfrontaliere de interes economic 
general), consolidând, în același timp, 
procesul de cooperare pentru dezvoltarea 
armonioasă generală a Uniunii. În cazul 
oricărui program transfrontalier între 
Irlanda de Nord și comitatele de graniță din 
Irlanda în sprijinul păcii și reconcilierii, 
FEDER contribuie, de asemenea, la 
promovarea stabilității sociale și 
economice în regiunile în cauză, în special 
prin acțiuni menite să promoveze 
coeziunea între comunități.

Or. en

Justificare

Support on basic infrastructure is needed especially due to the significance of such investment 
in the cross-border operational programmes. Cooperation programmes can continue working 
on these objectives, also taking into consideration the fact that the parliament asked for an 
improved coordination between the TEN-projects, particularly concerning transport and 
energy and cross-border infrastructure [A7-0222/2011]. Possibilities to enhance joint border 
service solutions will grow in importance in the cross-border regions of Europe, not least due 
to the demographic decline within the regions.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În beneficiul regiunilor Uniunii, ar 
trebui să fie creat un mecanism de 
organizare a sprijinului din partea FEDER 
pentru instrumentele de politică externă 
precum IEV și IPA, inclusiv în cazul în 
care programele de cooperare externă nu 
pot fi adoptate sau trebuie să fie 
suspendate.

(13) În beneficiul regiunilor Uniunii, ar 
trebui să fie creat un mecanism de 
organizare a sprijinului din partea FEDER 
pentru instrumentele de politică externă 
precum IEV și IPA, inclusiv în cazul în 
care programele de cooperare externă nu 
pot fi adoptate sau trebuie să fie 
suspendate. Comisia ar trebui să ia măsuri 
pentru ca acest mecanism să asigure o 
funcționare mai bună, o coordonare reală 
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și sinergii la nivelul structurii 
organizaționale a Comisiei înseși, precum 
și la nivelul instrumentelor de politică 
internă și externă ale Uniunii, pentru a 
garanta rezultate optime ale politicii care 
să permită acestor instrumente să se 
completeze.

Or. en

Justificare
În beneficiul regiunilor Uniunii, ar trebui să fie creat un mecanism de organizare a 
sprijinului din partea FEDER pentru instrumentele de politică externă precum IEV și IPA, 
inclusiv în cazul în care programele de cooperare externă nu pot fi adoptate sau trebuie să fie 
suspendate. Comisia ar trebui să ia măsuri pentru ca acest mecanism să asigure o 
funcționare mai bună a structurii organizaționale a instrumentelor de politică internă și 
externă ale Uniunii pentru a garanta rezultate optime ale politicii.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Este necesar să se fixeze resursele 
alocate pentru fiecare dintre diferitele 
componente ale obiectivului de cooperare 
teritorială europeană, păstrând, în același 
timp, o concentrare semnificativă asupra 
cooperării transfrontaliere și asigurând 
niveluri suficiente de finanțare pentru 
cooperarea regiunilor ultraperiferice.

(15) Este necesar să se fixeze resursele 
alocate pentru fiecare dintre diferitele 
componente ale obiectivului de cooperare 
teritorială europeană, păstrând, în același 
timp, o concentrare semnificativă asupra 
cooperării transfrontaliere și a marjei de 
flexibilitate între componente de care 
dispun statele membre și asigurând 
niveluri suficiente de finanțare pentru 
cooperarea regiunilor ultraperiferice.

Or. en

Justificare

Aproape jumătate dintre statele membre au recurs la instrumentul de flexibilitate pe 
parcursul perioadei actuale și, în anumite cazuri, acesta a reprezentat un mecanism necesar 
pentru efectuarea de transferuri în cursul perioadei de programare, dată fiind introducerea 
unor noi politici.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Datorită implicării frecvente a 
personalului mai multor state membre în 
punerea în aplicare a operațiunilor și ținând 
seama de numărul de operațiuni pentru 
care cheltuielile cu personalul reprezintă un 
element semnificativ, rata forfetară aplicată 
costurilor de personal ar trebui aplicată și 
celorlalte costuri directe ale operațiunilor 
de cooperare, evitându-se astfel 
operațiunile contabile individuale pentru 
administrarea acestor operațiuni.

(26) Datorită implicării frecvente a 
personalului mai multor state membre în 
punerea în aplicare a operațiunilor, precum
și necesarului ridicat de personal pentru 
programele de cooperare teritorială și 
ținând seama de numărul de operațiuni 
pentru care cheltuielile cu personalul 
reprezintă un element semnificativ, rata 
forfetară aplicată costurilor de personal ar 
trebui aplicată și celorlalte costuri directe 
ale operațiunilor de cooperare, evitându-se 
astfel operațiunile contabile individuale 
pentru administrarea acestor operațiuni.

Or. en

Justificare

În general, costurile de personal reprezintă adesea între 30 % și 50 % din costurile totale ale 
proiectului. 

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Ar trebui să se simplifice normele cu 
privire la flexibilitate cu referire la situarea 
operațiunilor în afara zonei vizate de 
program. În plus, se impune sprijinirea 
unei cooperări transfrontaliere, 
transnaționale și interregionale eficiente cu 
țările terțe învecinate cu Uniunea atunci 
când acest lucru este necesar pentru ca 
regiunile statelor membre care sunt 
limitrofe țărilor terțe să poată fi asistate în 
mod eficient în dezvoltarea lor. Prin 
urmare, trebuie autorizată, în mod 

(27) Ar trebui să se simplifice normele cu 
privire la flexibilitate cu referire la situarea 
operațiunilor în afara zonei vizate de 
program. În plus, se impune sprijinirea și 
facilitarea unei cooperări transfrontaliere, 
transnaționale și interregionale eficiente cu 
țările terțe învecinate cu Uniunea atunci 
când acest lucru este necesar pentru ca 
regiunile statelor membre care sunt 
limitrofe țărilor terțe să poată fi asistate în 
mod eficient în dezvoltarea lor. Prin 
urmare, trebuie autorizată, în mod 
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excepțional și în anumite condiții, 
finanțarea asistenței din partea FEDER 
pentru operațiunile situate pe teritoriul 
țărilor terțe, atunci când operațiunile sunt 
în beneficiul regiunilor Uniunii.

excepțional și în anumite condiții, 
finanțarea asistenței din partea FEDER 
pentru operațiunile situate pe teritoriul 
țărilor terțe, atunci când operațiunile sunt 
în beneficiul regiunilor Uniunii.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană se ridică la 
suma de 3,48 % din resursele totale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014 – 2020, 
stabilite la articolul 83 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […/2012 [RDP] (și 
anume, un total de 11 700 000 004 EUR) și 
se alocă după cum urmează:

(1) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană se ridică la 
suma de 7 % din resursele totale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014 – 2020, 
stabilite la articolul 83 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […/2012 [RDP] (și 
anume un total de XX XXX XXX XXX 
EUR1) și se alocă după cum urmează:

(a) 73,24 % (și anume, un total de
8 569 000 003 EUR) pentru cooperarea 
transfrontalieră;

(a) 73,24 % (și anume, un total de X XXX 
XXX XXX EUR2) pentru cooperarea 
transfrontalieră;

(b) 20,78 % (și anume, un total de
2 431 000 001 EUR) pentru cooperarea 
transnațională;

(b) 20,78 % (și anume, un total de X XXX 
XXX XXX EUR3) pentru cooperarea 
transnațională;

(c) 5,98 % (și anume, un total de
700 000 000 EUR) pentru cooperarea 
interregională.

(c) 5,98 % (și anume, un total de XXX 
XXX XXX EUR4) pentru cooperarea 
interregională.

_____________
1,2,3,4 Cifrele depind de resursele totale 
disponibile pentru politica de coeziune în 
perioada 2014-2020.

Or. en

Justificare

Nivelul de 7 % din resursele totale disponibile pentru fonduri în perioada 2014-2020 se 
justifică prin asigurarea consecvenței cu poziția anterioară a Parlamentului European, 
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adoptată în plen, prin care se solicita ca minimum 7 % din resursele totale disponibile pentru 
politica de coeziune să fie alocate cooperării teritoriale europene.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cadrul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană, fiecare stat membru 
poate transfera până la 15 % din 
fondurile alocate uneia dintre 
componentele menționate la alineatul (1) 
literele (a) și (b) spre cealaltă 
componentă.

Or. en

Justificare

Posibilitatea realocării unui procentaj de până la 15 % din fonduri între cooperarea 
transfrontalieră și cooperarea transnațională a existat în perioada 2007-2013 și ar trebui 
menținută. Mecanismul respectiv reprezintă un exemplu de abordare ascendentă, permițând 
statelor membre și regiunilor să acorde prioritate uneia dintre componente.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele de cooperare care implică 
regiunile ultraperiferice primesc nu mai 
puțin de 150 % din sprijinul din partea 
FEDER pe care l-au primit în perioada 
2007-2013. În plus, suma de 50 000 
000 EUR din alocarea pentru cooperarea 
interregională se rezervă pentru cooperarea 
regiunilor ultraperiferice. În ceea ce 
privește concentrarea tematică, articolul 5 
litera (b) se aplică acestei alocări 
suplimentare.

(2) Programele de cooperare care implică 
regiunile ultraperiferice primesc nu mai 
puțin de 150 % din sprijinul pentru 
cooperarea teritorială europeană pe care 
l-au primit în perioada 2007-2013. În plus, 
suma de 50 000 000 EUR din alocarea 
pentru cooperarea interregională se rezervă 
pentru cooperarea regiunilor 
ultraperiferice. În ceea ce privește 
concentrarea tematică, articolul 5 litera (b) 
se aplică acestei alocări suplimentare.
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Or. en

Justificare

Ar trebui subliniat faptul că nivelul de 150 % menționat reprezintă partea FEDER destinată 
CTE.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În 2015 și 2016, contribuția anuală din 
partea FEDER la programele din cadrul 
IEV și IPA pentru care până la 30 iunie nu 
a fost prezentat Comisiei niciun program în 
cadrul programelor transfrontaliere și de 
bazin maritim din cadrul IEV și IPA se 
alocă programelor de cooperare 
transfrontalieră interne în conformitate cu 
alineatul (1) litera (a) în care statul membru 
în cauză participă.

(7) În 2015 și 2016, contribuția anuală din 
partea FEDER la programele din cadrul 
IEV și IPA pentru care până la 30 iunie nu 
a fost prezentat Comisiei niciun program în 
cadrul programelor transfrontaliere și de 
bazin maritim din cadrul IEV și IPA se 
alocă programelor de cooperare 
transfrontalieră interne sau externe în 
conformitate cu alineatul (1) litera (a) în 
care statul membru în cauză participă.

În cazul în care până la 30 iunie 2017 
există încă programe în cadrul programelor 
transfrontaliere și de bazin maritim din 
cadrul IEV și IPA care nu au fost 
prezentate Comisiei, întregul sprijin din 
partea FEDER menționat la alineatul (4) 
pentru anii rămași până în 2020 se alocă 
pentru programele de cooperare 
transfrontalieră interne prezentate la 
alineatul (1) litera (a) la care participă 
statul membru în cauză.

În cazul în care până la 30 iunie 2017 
există încă programe în cadrul programelor 
transfrontaliere și de bazin maritim din 
cadrul IEV și IPA care nu au fost 
prezentate Comisiei, întregul sprijin din 
partea FEDER menționat la alineatul (4) 
pentru anii rămași până în 2020 se alocă 
pentru programele de cooperare 
transfrontalieră interne sau externe
prezentate la alineatul (1) litera (a) la care 
participă statul membru în cauză.

Or. en

Justificare

Se propune ca această dispoziție să fie extinsă, iar fondurile FEDER „returnate” să poată fi 
folosite și pentru acțiunile de cooperare din cadrul programelor externe în curs de 
desfășurare.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Într-o astfel de situație, sprijinul din partea 
FEDER menționat la alineatul (4) care 
corespunde tranșelor anuale neangajate 
încă se alocă programelor de cooperare 
transfrontalieră interne prevăzute la 
alineatul (1) litera (a) la care participă 
statul membru în cauză, la cererea acestuia.

 Într-o astfel de situație, sprijinul din partea 
FEDER menționat la alineatul (4) care 
corespunde tranșelor anuale neangajate 
încă se alocă programelor de cooperare 
transfrontalieră interne sau externe
prevăzute la alineatul (1) litera (a) la care 
participă statul membru în cauză, la cererea 
acestuia.

Or. en

Justificare

Se propune ca această dispoziție să fie extinsă, iar fondurile FEDER „returnate” să poată fi 
folosite și pentru acțiunile de cooperare din cadrul programelor externe în curs de 
desfășurare.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

(a) se selectează până la 5 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transfrontalieră;

Or. en

Justificare

Propunerea actuală nu ține cont de complexitatea și de unele provocări cu care se confruntă 
regiunile de frontieră (de exemplu, accesul limitat la serviciile de interes economic general) 
și zonele de cooperare transnaționale (de exemplu, schimbările demografice). O flexibilitate 
mai mare în alegerea priorităților va spori posibilitățile regiunilor de a selecta cea mai 
adecvată combinație de soluții pentru provocările comune.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se selectează până la 4 obiective
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională;

(b) se selectează până la 5 obiective 
tematice pentru fiecare program de 
cooperare transnațională;

Or. en

Justificare

Aceeași justificare ca la amendamentul 12.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, inclusiv mobilitatea 
transfrontalieră, inițiativele comune locale 
în domeniul ocupării forței de muncă și 
formarea profesională comună (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
ocupării forței de muncă și de sprijinire a 
mobilității forței de muncă);

(i) integrarea piețelor muncii
transfrontaliere, inclusiv mobilitatea 
transfrontalieră a forței de muncă, 
inițiativele comune locale în domeniul 
ocupării forței de muncă și formarea 
profesională comună (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
ocupării forței de muncă și de sprijinire a 
mobilității forței de muncă);

Or. en

Justificare

Aspectele generale legate de mobilitatea transfrontalieră ar trebui să constituie o prioritate 
de investiții separată [a se vedea punctul (iii)].
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera a – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) sprijinul pentru stabilirea sau 
extinderea accesului la serviciile de 
interes economic general transfrontaliere 
comune (în cadrul obiectivului tematic de 
promovare a incluziunii sociale și de 
combatere a sărăciei);

Or. en

Justificare

Posibilitățile de a extinde soluțiile în materie de servicii comune la frontieră prin realizarea 
unor economii de scară sunt relevante pentru proiectele legate de utilizarea în comun a 
serviciilor și a soluțiilor publice comune, îndeosebi din domeniul sănătății, instituțiilor de 
învățământ și serviciilor de urgență. Necesitatea de a găsi soluții creative va avea o 
importanță din ce în ce mai mare în regiunile transfrontaliere ale Europei, nu în ultimul rând 
ca urmare a declinului demografic din cadrul regiunilor. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera a – punctul ib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) creșterea mobilității transfrontaliere 
prin consolidarea accesibilității 
transportului și a conexiunilor din acest 
domeniu, inclusiv prin dezvoltarea 
stațiilor de la frontieră și a capacităților la 
frontierele externe, prin investiții vizând 
legăturile transfrontaliere care lipsesc, 
găsindu-se soluții de armonizare a 
orarelor și a sistemelor de emitere a 
biletelor și creându-se noi conexiuni de 
transport în cazul în care acestea 
promovează semnificativ dezvoltarea 
economică și funcțională a zonei vizate de 
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program (în cadrul obiectivului tematic de 
promovare a transportului sustenabil și de 
eliminare a blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore);

Or. en

Justificare

Mobilitatea transfrontalieră și accesibilitatea transportului ar trebui să fie una dintre 
prioritățile de investiții ale programelor CTE datorită provocărilor specifice cu care se 
confruntă regiunile de frontieră și pentru a ține cont de posibilitățile pe care investițiile în 
aceste priorități le-ar putea crea în cadrul frontierelor.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera a – punctul ic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ic) investițiile în infrastructură și în 
echipamente comune, precum și în 
infrastructura nematerială în cadrul unor 
proiecte de cercetare multinațională, 
promovându-se rețelele energetice precum 
rețelele inteligente pentru a asigura o 
utilizare optimă a resurselor energetice, 
promovându-se astfel dezvoltarea 
economică și funcțională a zonei vizate de 
program (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a cercetării, a dezvoltării 
tehnologice și a inovării);

Or. en

Justificare

Infrastructura trebuie sprijinită mai ales datorită semnificației acestor investiții în cadrul 
programelor operaționale transfrontaliere în care cercetarea în domeniul tehnic și 
cunoștințele umane privind circumstanțele locale sunt frecvent necesare pentru a disemina 
bunele practici în întreaga zonă vizată de program. Programele de cooperare pot să vizeze în 
continuare realizarea acestor obiective, ținând cont și de faptul că Parlamentul a solicitat 
îmbunătățirea coordonării dintre proiectele TEN, îndeosebi în ceea ce privește transportul, 
energia și infrastructura transfrontalieră (A7-0222/2011).
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul cooperării transnaționale:
elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice).

(b) în cadrul cooperării transnaționale:

(i) elaborarea și punerea în aplicare a 
strategiilor macroregionale și de bazin 
maritim (în cadrul obiectivului tematic de 
consolidare a capacității instituționale și a 
eficienței administrației publice);
(ii) abordarea provocărilor comune legate 
de schimbările demografice (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
incluziunii sociale și de combatere a 
sărăciei);
(iii) continuarea cooperării 
transfrontaliere maritime care nu este 
vizată de programele de cooperare 
transfrontalieră;

Or. en

Justificare

Continuarea cooperării transfrontaliere maritime menționate ca prioritate de investiții în 
cadrul cooperării transfrontaliere la considerentul 17.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cadrul cooperării interregionale: 
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(i) consolidarea eficacității politicii de 
coeziune prin încurajarea schimbului de 
experiență între regiuni și orașe pentru a 
ameliora elaborarea și punerea în 
aplicare a programelor operaționale;
(ii) cooperarea între grupuri inovatoare 
care desfășoară activități de cercetare 
intense și schimburile între cercetători și 
instituții de cercetare;

Or. en

Justificare

În beneficiul regiunilor Uniunii, ar trebui să fie creat un mecanism de organizare a 
sprijinului din partea FEDER pentru instrumentele de politică externă precum IEV și IPA, 
inclusiv în cazul în care programele de cooperare externă nu pot fi adoptate sau trebuie să fie 
suspendate. Comisia ar trebui să ia măsuri pentru ca acest mecanism să asigure o 
funcționare mai bună a structurii organizaționale a instrumentelor de politică internă și 
externă ale Uniunii pentru a garanta rezultate optime ale politicii.

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanismele care asigură coordonarea
între fonduri, FEADR, EMFF și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale și cu Banca Europeană de 
Investiții (BEI);

(i) mecanismele care asigură o coordonare 
mai bună între fonduri, FEADR, EMFF și 
alte instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale, printre care IEV, IPA și Fondul 
european de dezvoltare, și cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI), acordând 
atenția cuvenită structurii practice de 
aplicare a posibilei componente a IEV în 
programele europene de cooperare 
teritorială;

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera f – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) un tabel care specifică, pentru fiecare 
an, în conformitate cu articolele 53, 110 și 
111 din Regulamentul (UE) nr. /2012 
[RDP], suma creditului financiar total 
preconizat pentru sprijinul din partea 
FEDER;

(i) un tabel care specifică, pentru fiecare 
an, în conformitate cu normele privind 
ratele de cofinanțare prevăzute la
articolele 53, 110 și 111 din Regulamentul 
(UE) nr. /2012 [RDP], suma creditului 
financiar total preconizat pentru sprijinul 
din partea FEDER;

Or. en

Justificare

Regulamentul CTE nu cuprinde toate aspectele relevante, dar conține trimiteri la alte 
regulamente. Acest lucru îngreunează lectura și, în anumite cazuri, lasă loc pentru 
interpretări diferite. La articolul 7 trebuie să se urmărească șiruri lungi de trimiteri de la un 
regulament la altul.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare program de cooperare include: (3) După caz, un program de cooperare 
include:

Or. en

Justificare
Aplicabilitatea acțiunilor descrise la prezentul articol în cazul programului de cooperare 
trebuie să fie evaluată la nivelul corespunzător.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operațiunile din cadrul programelor de 
cooperare sunt selectate de către comitetul 
de monitorizare menționat la articolul 41 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP].

(1) Operațiunile din cadrul programelor de 
cooperare sunt selectate de către comitetul 
de monitorizare menționat la articolul 41 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP] sau de un comitet director care 
răspunde în fața acestuia.

Or. en

Justificare

Este necesar să se prevadă posibilitatea ca acest comitet director să aibă și alți membri pe 
lângă membrii comitetului de monitorizare (cum ar fi reprezentanții regiunilor).

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Beneficiarii principali sunt situați într-
un stat membru, iar beneficiarii unici sunt 
înregistrați într-un stat membru.

(4) Beneficiarii principali sunt situați într-
un stat membru, iar beneficiarii unici sunt 
înregistrați într-un stat membru, dacă nu se 
convine altfel de către statele membre și 
țările terțe participante la programul de 
cooperare, asigurându-se respectarea 
cerințelor privind verificările gestionării 
și auditul.

Or. en

Justificare

Partenerii norvegieni, de exemplu, au avut între 35 și 40 de parteneriate principale. Este 
important pentru partenerii norvegieni implicați să poată fi și ei parteneri principali.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programelor de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 500 000 EUR.

Valoarea alocată asistenței tehnice din 
partea FEDER se limitează la 6 % din 
suma totală alocată programului de 
cooperare, dar nu este mai mică de 
1 800 000 EUR.

Or. en

Justificare

Valoarea minimă propusă pentru asistență tehnică (1,5 milioane EUR) este prea mică pentru 
a asigura punerea în aplicare corespunzătoare a programelor de cooperare și nu ține cont de 
complexitatea abordării multinaționale și de dimensiunea geografică a anumitor zone vizate 
de program. Întrucât unul dintre principalele elemente ale programelor constă în asigurarea 
punerii în aplicare corespunzătoare, este nevoie de mai multă flexibilitate la nivel național 
pentru ca structurile programelor de cooperare să funcționeze.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile de personal ale unei operațiuni 
pot fi calculate la o rată forfetară de până la 
15 % din costurile directe, altele decât 
costurile de personal ale operațiunii 
respective.

Pe lângă normele privind rata forfetară 
pentru costuri indirecte prevăzute la 
articolul 58 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDP], costurile de personal ale 
unei operațiuni pot fi calculate la o rată 
forfetară de până la 20 % din costurile 
directe, altele decât costurile de personal 
ale operațiunii respective.

Or. en

Justificare

În general, costurile de personal reprezintă adesea între 30 % și 50 % din costurile totale ale 
proiectului. Cu toate acestea, nu poate fi ignorată perspectiva auditului asupra proiectelor.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) 
și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP], statele membre care participă la un 
program de cooperare desemnează o 
autoritate de management unică și, în 
sensul articolului 113 alineatul (4) din 
regulamentul respectiv, o autoritate de 
audit unică, care sunt situate în același stat 
membru.

(1) În sensul dispozițiilor privind 
desemnarea autorităților prevăzute la 
articolul 113 alineatele (1) și (2) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP], 
statele membre care participă la un 
program de cooperare desemnează o 
autoritate de management unică și, în 
sensul articolului 113 alineatul (4) din 
regulamentul respectiv, o autoritate de 
audit unică, care sunt situate în același stat 
membru.

Or. en

Justificare

Regulamentul CTE nu cuprinde toate aspectele relevante, dar conține trimiteri la alte 
regulamente. Acest lucru îngreunează lectura și, în anumite cazuri, lasă loc pentru 
interpretări diferite. La articolul 7 trebuie să se urmărească șiruri lungi de trimiteri de la un 
regulament la altul.


