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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 dispozițiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare regională și 
obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de 
muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006
(COM(2011)0614 – C7-0328/2011 – 2011/0275(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0614),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 178 alineatul (1) și articolul 349 
alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0328/2011),

– 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, 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.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) FEDER ar trebui să contribuie la 
Strategia Europa 2020, asigurând astfel o 
mai mare concentrare a ajutorului acordat 
în temeiul FEDER asupra priorităților 
Uniunii. În funcție de categoria de regiuni 
susținută, sprijinul FEDER ar trebui să se 
concentreze pe cercetare și inovare, pe 
întreprinderile mici și mijlocii și pe 
atenuarea schimbărilor climatice. Gradul 
de concentrare ar trebui să țină cont de 
nivelul de dezvoltare al regiunii, precum și 
de nevoile specifice ale regiunilor al căror 
PIB pe cap de locuitor pentru perioada 
2007-2013 a reprezentat mai puțin de 75% 
din PIB-ul mediu din UE-25 pentru 
perioada de referință.

(5) FEDER ar trebui să contribuie la 
Strategia Europa 2020, asigurând astfel o 
mai mare concentrare a ajutorului acordat 
în temeiul FEDER asupra priorităților 
Uniunii. În funcție de categoria de regiuni 
susținută, sprijinul FEDER ar trebui să se 
concentreze pe cercetare și inovare, pe 
tehnologiile informației și comunicațiilor, 
pe întreprinderile mici și mijlocii și pe 
atenuarea schimbărilor climatice. Gradul 
de concentrare ar trebui să țină cont de 
nivelul de dezvoltare al regiunii, precum și 
de nevoile specifice ale regiunilor al căror 
PIB pe cap de locuitor pentru perioada 
2007-2013 a reprezentat mai puțin de 75% 
din PIB-ul mediu din UE-25 pentru 
perioada de referință.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu amendamentele 16 și 17.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Sinergiile dintre politica de coeziune 
și politica în domeniul cercetării și 
inovării, astfel cum se stabilește în 
Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[...] de instituire a Programului-cadru 
pentru cercetare și inovare Orizont 2020 
(2014-2020)1 („programul Orizont 2020”) 
ar trebui să fie garantate, ținându-se 
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seama de eforturile de a crea o „cale către 
excelență” care ar putea contribui la o 
participare mai amplă la programul 
Orizont 2020.
_____________
1 JO L ...

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ar trebui stabilit un set comun de 
indicatori pentru a evalua evoluția punerii 
în aplicare a programelor înainte ca statele 
membre să își elaboreze programele 
operaționale. Acești indicatori ar trebui să 
fie completați de indicatori specifici 
programelor.

(6) Ar trebui stabilit un set comun de 
indicatori pentru a evalua evoluția punerii 
în aplicare a programelor înainte ca statele 
membre să își elaboreze programele 
operaționale. Acești indicatori ar trebui să
fie completați cu indicatori de realizări și 
de rezultate specifici programului.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane și definirea 
unei proceduri pentru a stabili lista de 
orașe vizate de aceste acțiuni și alocarea 
financiară rezervată pentru acestea.

(7) În cadrul dezvoltării urbane durabile, se 
consideră necesară susținerea acțiunilor 
integrate pentru a aborda provocările 
economice, sociale, climatice, demografice
și de mediu care afectează zonele urbane și 
definirea unei proceduri de selecție a 
zonelor urbane funcționale vizate de 
aceste acțiuni și alocarea financiară 
rezervată pentru acestea.
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Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu amendamentul 43.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ținând cont de experiența acumulată 
și de atuurile create de integrarea 
măsurilor în domeniul dezvoltării urbane 
durabile, în cadrul programelor 
operaționale sprijinite prin FEDER în 
perioada 2007-2013, ar trebui parcursă o 
etapă suplimentară la nivelul Uniunii prin 
crearea unei platforme de dezvoltare 
urbană.

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu amendamentele 48 - 51.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare în ceea ce 
privește lista orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare 
urbană. Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 februarie 
2011 de stabilire a normelor și principiilor

(13) Pentru a asigura condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare în ceea ce 
privește lista indicatorilor comuni. 
Respectivele competențe ar trebui 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 februarie 
2011 de stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control de 
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generale privind mecanismele de control de 
către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie.

către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
mai puțin dezvoltate.

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
principalele dezechilibre regionale prin 
sprijinirea dezvoltării și a ajustării 
structurale a economiilor regionale, 
inclusiv prin reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin, a regiunilor mai 
puțin dezvoltate și a regiunilor care se 
confruntă cu probleme și handicapuri 
demografice.

Or. en

Justificare

Uniunea Europeană se confruntă cu schimbări demografice fără precedent (îmbătrânirea 
populației, rate reduse ale natalității, migrație). Acestea reprezintă o provocare atât pentru 
economie, cât și pentru serviciile sociale și de sănătate, având, în același timp, un impact 
deosebit asupra regiunilor și orașelor Europei. Având în vedere această situație dificilă, este 
important ca politicile existente să fie adaptate pentru a răspunde mai eficient nevoilor din ce 
în ce mai numeroase la nivel local și regional în acest domeniu.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investițiile productive care contribuie la (a) investițiile productive care contribuie la 



PE487.951v01-00 10/36 PR\900292RO.doc

RO

crearea și salvgardarea locurilor de muncă 
durabile, prin intermediul unor ajutoare 
directe pentru investițiile în întreprinderile 
mici și mijlocii (IMM-uri);

crearea și salvgardarea locurilor de muncă 
durabile, îndeosebi prin intermediul unor 
ajutoare directe pentru investițiile în 
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri);

Or. en

Justificare

Întreprinderile mici și mijlocii reprezintă sursa principală a locurilor de muncă în UE. 
Politicile UE se concentrează, prin urmare, asupra creării unor condiții mai bune pentru
IMM-uri prin acordarea de sprijin întreprinderilor. A se presupune, însă, că întreprinderile 
mai mari nu au nevoie de ajutor pentru a depăși situațiile dificile, în special mediul de afaceri 
ostil cauzat de criza actuală, s-ar putea dovedi a fi în defavoarea IMM-urilor ca urmare a 
aspectelor multiple legate de interdependența dintre cele două tipuri de întreprinderi. Prin 
urmare, întreprinderile mai mari ar trebui să poată beneficia de finanțare în condițiile în 
care cooperează cu IMM-urile. 

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) investițiile în infrastructuri care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
energiei, al mediului, al transportului și al 
tehnologiilor informației și ale 
comunicației (TIC);

(b) investițiile în infrastructuri accesibile
care le oferă servicii de bază cetățenilor în 
domeniul energiei, al mediului, al 
transportului și al tehnologiilor informației 
și ale comunicației (TIC);

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este să garanteze faptul că niciun grup de persoane, în special 
persoanele în vârstă și cele cu dizabilități, nu este discriminat în ceea ce privește accesul la 
servicii.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investițiile în infrastructurile din (c) investițiile în infrastructurile accesibile
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domeniul social, al sănătății și al educației; din domeniul social, al sănătății, educației, 
culturii, sportului și turismului;

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este să garanteze faptul că niciun grup de persoane, în special 
persoanele în vârstă și cele cu dizabilități, nu este discriminat în ceea ce privește accesul la 
servicii. În plus, amendamentul extinde domeniul sprijinului, introducând trei sectoare care 
sunt de importanță vitală pentru cetățenii și economia Europei.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d - punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) constituirea de rețele, cooperarea și 
schimbul de experiență între regiuni, orașe
și principalii actori sociali, economici și de 
mediu;

(iv) constituirea de rețele, cooperarea și 
schimbul de experiență între autoritățile 
locale și regionale și principalii actori 
sociali, economici și de mediu;

Or. en

Justificare

Constituirea de rețele, cooperarea și schimbul de experiență vizează și alte autorități decât 
cele regionale și orășenești; termenul „autoritățile locale și regionale” le include pe toate și 
subliniază rolul actorilor implicați, mai degrabă decât pe cel al comunităților.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) crearea de instrumente financiare, 
cum ar fi împrumuturi, garanții și 
instrumente de capital, sau de alte forme 
de asistență care poate fi reînnoită, astfel 
cum prevede articolul 32 din 
Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 [RDC];
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Or. en

Justificare

Instrumentele financiare care pot fi reînnoite sunt din ce în ce mai importante, în special 
având în vedere faptul că fondurile disponibile sunt limitate și presiunea de a utiliza cât mai 
eficient resursele disponibile. În ceea ce privește politica de coeziune, FEDER este principala 
sursă de sprijin pentru instrumentele financiare. Amendamentul introduce noua categorie de 
instrumente de intervenție pentru a sublinia rolul instrumentelor financiare în cadrul 
posibilităților de sprijin prevăzute de fond.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În regiunile mai dezvoltate, FEDER nu 
sprijină investițiile în infrastructurile care 
le oferă servicii de bază cetățenilor în 
domeniul mediului, al transportului și al 
TIC.

eliminat

Or. en

Justificare

Neacordarea de sprijin infrastructurii serviciilor de bază în domeniul mediului, transportului 
și TIC nu reflectă situația reală din regiunile Europei și nu ține seama de nevoile care apar 
pe parcurs și de eventualele dificultăți în abordarea nevoilor respective generate de criza 
actuală. Asemenea excluderi ar avea un efect negativ asupra atingerii obiectivelor Strategiei 
Europa 2020. Pentru a evita blocarea potențialului de dezvoltare în întreaga Europă, 
regiunile mai dezvoltate ar trebui să fie, de asemenea, eligibile pentru finanțare în acest sens, 
cu condiția ca aceasta să fie destinată infrastructurii la scară mică.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reducerea gazelor cu efect de seră în 
instalațiile care intră sub incidența 
Directivei 2003/87/CE;

(b) investiții în vederea reducerii emisiilor 
de gaze cu efect de seră în instalațiile care 
intră sub incidența anexei I din Directiva
2003/87/CE, cu excepția încălzirii și 
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răcirii urbane și a centralelor de 
cogenerare;

Or. en

Justificare

Excluderea totală din domeniul de aplicare al sprijinului a investițiilor în vederea reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră ale instalațiilor participante la schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii ar limita potențialul de economisire a energiei legat 
de modernizarea rețelelor de încălzire și răcire urbană și a centralelor de cogenerare. Ar fi 
excluse și investițiile care furnizează cetățenilor unul dintre serviciile fundamentale. În plus, 
ca și în perioada de programare 2007-2013, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de 
a alege între fondurile structurale și veniturile de pe urma ETS (dintre care 50% ar trebui 
utilizate pentru a sprijini proiectele de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la 
acestea) pentru a finanța investiții cu emisii reduse de dioxid de carbon.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fabricarea, prelucrarea și 
comercializarea tutunului și a produselor 
din tutun;

eliminat

Or. en

Justificare

Deși UE nu ar trebui să sprijine sectorul tutunului, excluderea unui singur segment de piață 
pe care Uniunea nu îl favorizează nu este echitabilă. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera a - subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 80% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 

(i) cel puțin 70% din resursele totale ale
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
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(UE) nr. […]/2012 [RDC] precum și (UE) nr. […]/2012 [RDC] precum și

Or. en

Justificare

Concentrarea tematică, care presupune ca 80% din resurse să fie concentrate asupra a trei 
obiective tematice, ar limita într-o măsură prea mare posibilitatea ca statele membre și 
regiunile să-și adapteze programele la nevoile teritoriale specifice. Reducerea cotei 
obligatorii a resurselor alocate și adăugarea unui obiectiv tematic va oferi mai multă 
flexibilitate. 

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) cel puțin 50% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC];

(i) cel puțin 40% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 1, 
3 și 4 de la articolul 9 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]

Or. en

Justificare

Concentrarea tematică, care presupune ca 50% din resurse să fie concentrate asupra a trei 
obiective tematice, ar limita într-o măsură prea mare posibilitatea ca statele membre și 
regiunile să-și adapteze programele la nevoile teritoriale specifice. Reducerea cotei 
obligatorii a resurselor alocate și adăugarea unui obiectiv tematic va oferi mai multă 
flexibilitate.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cel puțin 6% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 

(ii) cel puțin 10% din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivului tematic stabilit la punctul 4 de 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
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[…]/2012 [RDC]. […]/2012 [RDC].

Or. en

Justificare

Cota obligatorie pentru investițiile în eficiența energetică ar trebui adaptată în conformitate 
cu amendamentul 26, care introduce sistemele de transport cu emisii scăzute de carbon și 
mobilitatea urbană în obiectivul tematic stabilit la punctul 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC].

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la litera (a) subpunctul 
(i), în regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 
reprezenta mai puțin de 75% din PIB-ul 
mediu din UE-25 pentru perioada de 
referință, dar care sunt eligibile în categoria 
regiunilor de tranziție sau în cea a 
regiunilor mai dezvoltate, astfel cum sunt 
definite la articolul 82 alineatul (2) literele 
(b) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC] pentru perioada 2014-
2020, cel puțin 60% din resursele totale 
ale FEDER la nivel național sunt alocate 
obiectivelor tematice stabilite la punctele 
1, 3 și 4 de la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC].

Litera (b) a acestui articol se aplică și
regiunilor al căror PIB pe cap de locuitor 
pentru perioada 2007-2013 reprezenta mai 
puțin de 75% din PIB-ul mediu din UE-25 
pentru perioada de referință, dar care sunt 
eligibile în categoria regiunilor de tranziție 
sau în cea a regiunilor mai dezvoltate, 
astfel cum sunt definite la articolul 82 
alineatul (2) literele (b) și (c) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] 
pentru perioada 2014-2020.

Or. en

Justificare

Având în vedere noul lor statut special și nevoile lor specifice, regiunile excluse progresiv ar 
trebui să beneficieze de un tratament identic cu regiunile mai puțin dezvoltate în ceea ce 
privește concentrarea tematică.



PE487.951v01-00 16/36 PR\900292RO.doc

RO

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

(b) promovarea investițiilor în C&I din 
partea întreprinderilor, dezvoltarea de 
produse și de servicii, transferul de 
tehnologii, inovarea socială, industriile 
culturale și creative și aplicațiile de 
servicii publice, stimularea cererii, crearea 
de rețele și de grupuri și inovarea deschisă 
prin specializarea inteligentă;

Or. en

Justificare

Cultura este recunoscută ca un factor important pentru dezvoltarea economică și 
atractivitatea regiunilor și orașelor europene. Sectorul culturii și creativității reprezintă una 
dintre sursele cele mai importante și dinamice ale economiei europene. Acesta s-a dezvoltat 
mai repede decât majoritatea celorlalte sectoare în ultimii ani, având potențialul de a genera 
creativitate, inovare și spirit antreprenorial în cadrul unei game largi de activități. În acest 
sens, cultura poate fi considerată un catalizator pentru creativitate și inovare în contextul 
Strategiei Europa 2020.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltarea de legături și sinergii 
corespunzătoare cu programul Orizont 
2020;

Or. en

Justificare

Într-o mare măsură, FEDER și Orizont 2020 au aceleași obiective legate de cercetare și 
inovare, dar se concentrează pe aspecte diferite și folosesc metodologii diferite. Dezvoltarea 
de legături și sinergii între cele două instrumente ar contribui la realizarea inițiativei 
emblematice legate de creșterea inteligentă inclusă printre obiectivele Europa 2020.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) consolidarea aplicațiilor TIC pentru 
administrația online, formarea online, 
integrarea prin tehnologiile informației și 
sănătatea online;

(c) consolidarea aplicațiilor TIC pentru 
guvernare online, învățare online, cultură 
online, incluziune online, cultură online și 
sănătate online.

Or. en

Justificare

Cultura este recunoscută ca un factor important pentru dezvoltarea economică și 
atractivitatea regiunilor și orașelor europene. Sectorul culturii și creativității reprezintă una 
dintre sursele cele mai importante și dinamice ale economiei europene și ar trebui sprijinit și 
în ceea ce privește TIC.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dezvoltarea de noi modele de afaceri 
pentru IMM-uri, în special pentru a 
favoriza internaționalizarea;

(b) dezvoltarea și aplicarea de noi modele 
de afaceri pentru IMM-uri, în special 
pentru a favoriza internaționalizarea;

Or. en

Justificare

Dezvoltarea de noi modele de afaceri nu ar trebui să se limiteze doar la IMM-urile înființate 
recent.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea eficienței energetice și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
IMM-uri;

(b) promovarea eficienței energetice și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
întreprinderi, indiferent de mărimea lor;

Or. en

Justificare

Toate întreprinderile, indiferent de mărimea lor, ar trebui încurajate să utilizeze energie din 
surse regenerabile și ar trebui să depună eforturi în vederea utilizării eficiente a energiei, 
contribuind în acest mod la realizarea obiectivelor Europa 2020.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovarea eficienței energetice și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice și în sectorul 
locuințelor;

(c) sprijinirea eficienței energetice și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, în clădirile istorice
și în sectorul locuințelor;

Or. en

Justificare

Indiferent cine este proprietarul clădirilor istorice, ar trebui să sprijine eficiența energetică și 
utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile respective, întrucât acestea constituie o 
parte a moștenirii culturale a Europei și trebuie tratate în mod diferit.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 4 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) dezvoltarea unor sisteme de transport 
care respectă mediul și cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și promovarea unei 
mobilități urbane durabile;

Or. en

Justificare

Transportul, în special în zonele urbane, reprezintă unul dintre principalele sectoare care 
contribuie la trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon; prin urmare, ar trebui 
inclus în acest obiectiv tematic.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 4 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) îmbunătățirea eficienței energetice și 
sporirea securității energetice prin 
construirea și modernizarea rețelelor de 
electricitate, gaze naturale și de 
transmisie și distribuție a petrolului, a 
infrastructurilor de depozitare a gazelor 
naturale și a petrolului, precum și a 
infrastructurilor de GNL;

Or. en

Justificare

Construirea și modernizarea rețelelor de transmisie și distribuție și a infrastructurilor de 
depozitare ar putea contribui în mod semnificativ la realizarea obiectivelor în materie de 
energie ale Europa 2020.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

protecția mediului și promovarea utilizării 
eficiente a resurselor:

conservarea și protecția mediului și 
promovarea utilizării eficiente a resurselor;

Or. en

Justificare

Amendamentul îmbunătățește coerența textului, aliniind textul articolului la formularea din 
tratat.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) satisfacerea nevoilor importante de 
investiții în sectorul deșeurilor pentru a 
îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul în 
domeniul mediului;

(a) investițiile în sectorul deșeurilor pentru 
a îndeplini, printre altele, cerințele stabilite 
de acquis-ul în domeniul mediului;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) satisfacerea nevoilor importante de 
investiții în sectorul apelor pentru a 
îndeplini cerințele stabilite de acquis-ul în 
domeniul mediului;

(b) investițiile în sectorul apelor pentru a 
îndeplini, printre altele, cerințele stabilite 
de acquis-ul în domeniul mediului;

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului cultural;

(c) protejarea, promovarea și dezvoltarea 
patrimoniului cultural și natural;

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) promovarea tehnologiilor inovatoare 
de reducere a poluării aerului;

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 6 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 
urban, inclusiv reabilitarea siturilor 
necultivate și reducerea poluării aerului;

(e) acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 
urban, inclusiv revitalizarea orașelor, 
reabilitarea siturilor necultivate, 
reabilitarea siturilor contaminate și 
reabilitarea infrastructurii culturale ;

Or. en

Justificare

Specificarea acțiunilor enumerate ar trebui să sublinieze importanța înlăturării obstacolelor 
în calea dezvoltării economice.
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 7 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dezvoltarea unor sisteme de transport 
care respectă mediul și cu emisii scăzute 
de dioxid de carbon și promovarea unei 
mobilități urbane durabile;

eliminat

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu amendamentul 26.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 7 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea unui sistem feroviar global, 
interoperabil și de înaltă calitate;

(d) dezvoltarea și renovarea unui sistem 
feroviar global, interoperabil și de înaltă 
calitate;

Or. en

Justificare

Modernizarea infrastructurii existente prin îmbunătățirea sa ar consolida capacitatea sa și ar 
avea același efect final, contribuind în aceeași măsură la realizarea obiectivelor ca și 
dezvoltarea de infrastructuri noi.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 7 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dezvoltarea unor căi navigabile 
interioare și sisteme de transport maritim 
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care respectă mediul;

Or. en

Justificare

Transportul pe apă prezintă un potențial enorm în cadrul eforturilor de a lua măsuri în 
vederea unui transport european durabil, eficient din punctul de vedere al utilizării energiei 
și care respectă mediul; prin urmare ar trebui să primească sprijin în din FEDER.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 8 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) constituirea de pepiniere de 
întreprinderi și sprijinirea investițiilor în 
favoarea activităților independente și a 
creării de întreprinderi;

(a) sprijinirea dezvoltării incubatoarelor
de afaceri și sprijinirea investițiilor în 
favoarea activităților independente și a 
creării de întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 8 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) inițiative locale în materie de 
dezvoltare și ajutorul pentru structurile care 
furnizează servicii de proximitate pentru a 
crea noi locuri de muncă, atunci când 
aceste inițiative nu intră în domeniul de 
aplicare al Regulamentului (UE) 
nr. […]/2012 [FSE];

(b) sprijinirea inițiativelor locale în 
materie de dezvoltare și ajutorul pentru 
structurile care furnizează servicii de 
proximitate pentru a crea noi locuri de 
muncă, atunci când aceste inițiative nu 
intră în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (UE) nr. […]/2012 [FSE];

Or. en
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 9 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de 
colectivitățile locale;

(a) investiții în infrastructurile sanitare și 
sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel național, regional și local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de 
familii și de colectivitățile locale;

Or. en

Justificare

Utilizarea fondurilor structurale în vederea utilizării la un alt nivel decât cel instituțional a 
infrastructurii sociale reprezintă una dintre recomandările stabilite în Raportul Comisiei 
Europene privind tranziția de la serviciile de îngrijire instituționale la servicii prestate de 
colectivitățile locale, redactat de grupul de experți ad hoc. Asemenea serviciilor prestate de 
colectivitățile locale, serviciile prestate de familii pot oferi sprijin la nivel individual.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 9 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sprijinirea revitalizării fizice și
economice a comunităților urbane și rurale 
defavorizate;

(b) sprijinirea revitalizării fizice, 
economice și sociale a comunităților din 
regiunile urbane și rurale defavorizate;

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează facilitarea punerii în aplicare a unei abordări integrate.
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 5 – punctul 9 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) investițiile în cultură, protejarea și 
digitalizarea patrimoniului cultural, 
consolidarea educației culturale în 
vederea reducerii inegalităților în ceea ce 
privește accesul la cultură și 
îmbunătățirea capitalului social;

Or. en

Justificare

Astfel cum se specifică în documentul Comisiei „Studiu privind contribuția culturii la 
dezvoltarea locală și regională - probe în urma utilizării fondurilor structurale”, proiectele 
în domeniul culturii contribuie atât la îmbunătățirea condițiilor structurale în regiunile mai 
puțin dezvoltate, cât și, în mod direct, la competitivitate și la crearea de locuri de muncă. 
Prin urmare, inițiativele în domeniul culturii pot contribui la realizarea unei game ample de 
obiective economice, sociale și teritoriale ale politicii de coeziune.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii comuni stabiliți în anexa la 
prezentul regulament sunt utilizați dacă 
este necesar și în conformitate cu articolul 
24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC]. În ceea ce privește 
indicatorii comuni, valorile de referință se 
stabilesc la zero și țintele cumulative se 
fixează pentru 2022.

Comisia adoptă lista de indicatori comuni 
în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC] prin intermediul unui act de 
punere în aplicare. Respectivul act de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 14 alineatul (2). În 
ceea ce privește indicatorii comuni, 
valorile de referință se stabilesc la zero și 
țintele cumulative se fixează pentru 2022. 

Or. en
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Justificare

Datorită caracterului lor tehnic, indicatorii comuni nu ar trebui să fie incluși într-un text 
juridic. Includerea indicatorilor comuni în anexa la regulament ar putea fi considerată ca 
sprijinind anumite tipuri de cheltuieli, ceea ce nu este de dorit.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cadrul programelor operaționale,
FEDER sprijină dezvoltarea urbană 
durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni 
integrate pentru a aborda provocări 
economice, sociale, climatice și de mediu 
care afectează zonele urbane.

(1) FEDER sprijină dezvoltarea urbană 
durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni 
integrate pentru a aborda provocări 
economice, sociale, climatice, demografice
și de mediu care afectează zonele urbane.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu amendamentul 7.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se demarează procesul de dezvoltare 
urbană durabilă printr-un program 
operațional specific sau prin intermediul 
unei axe prioritare specifice, în 
conformitate cu articolul 87 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC] sau prin intermediul investițiilor 
teritoriale integrate menționate la 
articolul 99 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC].

Or. en
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Justificare

Pentru a reflecta cu cât mai multă precizie situația teritorială specifică, alegând, în același 
timp, cea mai bună formă de gestionare a fondurilor, cât și pentru a permite utilizarea în 
continuare a unui mod de gestionare care a funcționat eficient în trecut, ar trebui să existe 
posibilitatea de a demara un proces de dezvoltare urbană durabilă și printr-un program 
operațional specific sau prin intermediul unei axe prioritare specifice. 

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru stabilește, în 
cadrul contractului său de parteneriat, o 
listă a orașelor în care trebuie puse în 
aplicare acțiuni integrate în favoarea 
dezvoltării urbane durabile, precum și 
valoarea orientativă a alocării anuale 
pentru aceste acțiuni la nivel național.

(2) Ținând seama de situația sa teritorială 
specifică, fiecare stat membru stabilește, în 
cadrul contractului său de parteneriat, 
conform prevederilor articolului 13 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], 
o listă de criterii pentru selectarea zonelor 
urbane funcționale în care trebuie puse în 
aplicare acțiuni integrate în favoarea 
dezvoltării urbane durabile, precum și 
valoarea orientativă a alocării anuale 
pentru aceste acțiuni la nivel național.

Cel puțin 5% din resursele FEDER 
atribuite la nivel național sunt alocate 
acțiunilor integrate în favoarea dezvoltării 
urbane durabile, care au fost delegate 
orașelor în vederea gestionării lor în 
cadrul investițiilor teritoriale integrate 
menționate la articolul 99 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC].

(2a) Cel puțin 5% din resursele FEDER 
atribuite la nivel național sunt alocate 
acțiunilor integrate în favoarea dezvoltării 
urbane durabile în zonele urbane 
funcționale, gestionarea lor fiind delegată
orașelor sau altor organisme existente de 
gestionare a zonelor urbane funcționale 
în conformitate cu articolul 113 alineatul 
(6) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC] sau, acolo unde este cazul, în 
conformitate cu articolul 113 alineatul (7) 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC]. Suma este stabilită în contractul 
de parteneriat.

Or. en

Justificare

Includerea în contractul de parteneriat a unei liste predefinite de zone eligibile ar necesita o 
anchetă detaliată, urmată de un proces de selecție echitabil, lucru care ar necesita mult timp. 
Stabilirea unei liste de criterii este o măsură mult mai rezonabilă în acest stadiu. Pentru a 
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asigura valoarea adăugată ridicată a noii forme pe care o ia dimensiunea urbană, acțiunile 
integrate pentru o dezvoltare urbană durabilă ar trebui, acolo unde este cazul, să nu se 
concentreze doar pe orașe. Termenul nou-introdus de „zone urbane funcționale”, care 
urmează să fie definit mai precis în context național de statele membre, lărgește gama de 
zone vizate, cum ar fi orașe sau părți de orașe, orașe și împrejurimile lor (rurale, peri-
urbane), aglomerații urbane etc.

Pentru a asigura coerența cu amendamentul 44, trebuie clarificat faptul că în centrul noii 
dimensiuni urbane se află delegarea atribuției de gestionare a fondurilor către un oraș sau 
un organism existent care gestionează o zonă urbană funcțională; în caz de delegare deplină, 
aceasta ar putea lua forma unui grant global.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Sarcinile care urmează să fie 
delegate unui oraș sau unui organism 
existent de gestionare a unei zone urbane 
funcționale sunt convenite între oraș și 
autoritatea de gestionare. Această 
delegare privește cel puțin sarcinile legate 
de alegerea operațiunilor. Autoritatea de 
gestionare poate să-și rezerve dreptul de a 
face o verificare finală a eligibilității 
operațiunilor înainte de aprobare.  

Or. en

Justificare

Este necesar ca autoritatea de gestionare să aibă sarcina de a decide nivelul de delegare, de 
comun acord cu orașul sau organismul existent de gestionare a zonei urbane funcționale.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Dacă este cazul, se sprijină 
mecanismele de consolidare a legăturilor 
existente între mediul urban și rural și 



PR\900292RO.doc 29/36 PE487.951v01-00

RO

cele de promovare a noilor legături de 
acest tip pentru a consolida factorii de 
interconectivitate care influențează 
dezvoltarea fiecărei regiuni, asigurând, în 
același timp, complementaritatea 
fondurilor CSC.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 8 – denumire și titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Platforma de dezvoltare urbană

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia stabilește, în conformitate cu 
articolul 51 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC], o platformă de 
dezvoltare urbană pentru a promova
consolidarea capacităților și a rețelelor 
între orașe, precum și schimbul de 
experiențe privind politica urbană la 
nivelul Uniunii, în domenii legate de 
prioritățile de investiții ale FEDER și de 
dezvoltarea urbană durabilă.

(2d) Comisia promovează consolidarea 
capacităților și a rețelelor între orașe, 
precum și schimbul de experiențe privind 
politica urbană la nivelul Uniunii, în 
domenii legate de prioritățile de investiții 
ale FEDER și de dezvoltarea urbană 
durabilă.

(2e) Comisia folosește programele și 
organismele existente pentru a facilita 
consolidarea capacităților, constituirea de 
rețele și schimbul de experiență conform 
descrierii de la alineatul (2d). 
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(Alineatele 2d și 2e vor face parte din 
articolul 7.)

Or. en

Justificare

Nu este necesară crearea unui nou organism pentru a facilita consolidarea capacităților, 
constituirea de rețele și schimbul de experiență , dat fiind că există deja diverse programe și 
organisme care ar putea fi folosite cu succes în acest scop. 

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă o listă a orașelor care 
urmează să participe la platformă pe baza 
listelor stabilite în contractele de 
parteneriat, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare. Aceste acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura consultativă menționată la 
articolul 14 alineatul (2).

eliminat

Lista conține cel mult 300 de orașe, cu un 
număr maxim de 20 de orașe pentru 
fiecare stat membru. Orașe sunt selectate 
pe baza următoarelor criterii:
(a) populația, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale sistemelor 
urbane naționale;
(b) existența unei strategii în ceea ce 
privește acțiunile integrate destinate 
abordării provocărilor economice, sociale, 
climatice și de mediu care afectează 
zonele urbane.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu amendamentele 48 și 49.
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Platforma sprijină, de asemenea, 
crearea de rețele între toate orașele care 
întreprind acțiuni inovatoare la inițiativa 
Comisiei.

(2f) Comisia sprijină, de asemenea, crearea 
de rețele între toate orașele care întreprind 
acțiuni inovatoare la inițiativa Comisiei.

(Alineatul 2f va face parte din articolul 7.)

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 13 referitor la 
procedurile de selecție și de punere în 
aplicare a acțiunilor inovatoare.

(3) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate în conformitate cu articolul 
13, care stabilește norme detaliate 
referitoare la procedurile de selecție și de 
punere în aplicare a acțiunilor inovatoare.

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Toate întreprinderile stabilite în 
regiunile ultraperiferice pot beneficia de 
alocația adițională specifică și de orice 
investiție productivă finanțată în cadrul 
FEDER.

Or. en
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Justificare

Ținând seama de mediul de afaceri specific și de consecințele aplicării definiției europene a 
IMM-urilor în regiunile ultraperiferice, trebuie subliniat faptul că toate tipurile de 
întreprinderi ar trebui să fie eligibile pentru finanțare pentru a sprijini cel mai bun potențial 
posibil de dezvoltare în aceste regiuni.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea competențelor menționate la 
articolul 9 alineatul (3) poate fi revocată în 
orice moment de Parlamentul European sau 
de Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării competențelor specificate în 
respectiva decizie. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în aceasta. Ea 
nu aduce atingere validității actelor 
delegate deja în vigoare.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en
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Amendamentul 56

Propunere de regulament
Anexă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa se elimină

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerența cu amendamentul 42.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul regulament stabilește dispozițiile care reglementează Fondul european de dezvoltare 
regională și abrogă Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. Normele comune care reglementează 
FEDER sunt incluse într-un regulament general: Regulamentul de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit 
și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
și Fondul de coeziune (așa-numitul Regulament privind dispozițiile comune – RDC). 

Fondul european de dezvoltare regională urmărește consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor între regiunile acesteia. 
Regulamentul propus pune un accent special pe contribuția FEDER la obiectivele Strategiei 
Europa 2020, care urmează să fie atinse prin concentrarea sprijinului pe un număr limitat de 
obiective tematice, defalcate în priorități de investiții. Datorită importanței deosebite pe care o 
prezintă pentru creșterea economică și în conformitate cu propunerea Comisiei, trei obiective 
tematice sunt obligatorii: cercetarea și dezvoltarea și inovarea, creșterea competitivității IMM-
urilor și trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. În regiunile mai 
dezvoltate, 80% din finanțarea FEDER ar trebui investită în aceste trei obiective, iar cel puțin 
20% din resursele globale ale FEDER ar trebui alocate pentru trecerea spre o economie cu 
emisii reduse de dioxid de carbon. Având în vedere nevoile continue de restructurare ale 
regiunilor excluse progresiv din obiectivul de convergență, procentul minim este redus în ceea 
ce le privește la 60%. În regiunile mai puțin dezvoltate, cotele ating 50% și respectiv 6%. 

În plus, Regulamentul FEDER propus definește o listă negativă de activități care nu vor fi 
eligibile pentru sprijin. El definește, de asemenea, prioritățile în materie de investiții pentru 
fiecare dintre obiectivele tematice. 
În plus, propunerea prevede acordarea unei atenții sporite dezvoltării urbane durabile. Atenția 
sporită trebuie concretizată prin consacrarea a cel puțin 5% din resursele FEDER dezvoltării 
urbane durabile, prin înființarea unei platforme de dezvoltare urbană pentru a promova 
consolidarea capacităților și schimbul de experiențe și prin adoptarea unei liste de orașe în 
care vor fi puse în aplicare acțiuni integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă.
Regulamentul propus vizează să contribuie la o orientare sporită către rezultatele finanțării, 
prin definirea unor indicatori comuni. Regulamentul propus menționează necesitatea de a se 
acorda o atenție specială, în cadrul programelor operaționale, dificultăților specifice ale 
regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent. În sfârșit, 
regulamentul propus cuprinde dispoziții specifice pentru utilizarea alocației adiționale 
specifice pentru regiunile ultraperiferice.

Raportorul are convingerea fermă că o parte semnificativă a Regulamentului FEDER depinde 
de dispozițiile RDC. Dispozițiile și soluțiile din cele două regulamente sunt interconectate 
într-o măsură semnificativă. În special, Regulamentul FEDER transformă obiectivele tematice 
stabilite în RDC în priorități specifice de investiție, concentrându-se, de asemenea, și pe 
dimensiunea teritorială a politicii de coeziune în ceea ce privește zonele urbane. De asemenea, 
regulamentul introduce concentrarea tematică, care urmează să contribuie în mod decisiv la 
realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 de către politica de coeziune. Nu în ultimul 
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rând, regulamentul prevede dispoziții specifice pentru zonele ce prezintă handicapuri naturale 
și demografice, precum și pentru zonele ultraperiferice.

Pentru a răspunde la provocările astfel definite și pentru a ușura aplicarea măsurilor care 
vizează prevenirea apariției unor noi disparități, raportorul propune amendamente privind, 
printre altele, lărgirea domeniului de aplicare al sprijinului și completarea listei priorităților 
tematice, asigurând o flexibilitate mai mare pentru concentrarea tematică și modificând 
conceptul de dezvoltare urbană durabilă.

În special, raportorul propune includerea printre sarcinile specifice ale FEDER corectarea 
dezechilibrelor prezente în regiunile care se confruntă cu provocări și handicapuri 
demografice.

În ceea ce privește domeniul de aplicare al sprijinului, raportorul intenționează să evidențieze 
rolul interdependenței multiple dintre întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) și 
întreprinderile mai mari. Raportorul consideră că excluderea unilaterală a întreprinderilor mai 
mari de la finanțare s-ar dovedi a fi contraproductivă pentru partenerii lor mai mici. Totuși, 
remedierea acestei deficiențe nu trebuie să submineze principiul sprijinirii în principal a 
investițiilor productive în IMM-uri. În plus, infrastructura care trebuie sprijinită trebuie să fie 
definită drept „accesibilă”, astfel încât formularea regulamentului să nu excludă nicio 
categorie de persoane, în special persoanele în vârstă și cele cu dizabilități. De asemenea, 
aceasta trebuie extinsă la sferele culturii, sportului și turismului. Ținând seama de situația 
economică curentă și vizând folosirea eficientă a fondurilor limitate disponibile, raportorul 
pune un accent deosebit pe instrumentele care pot fi reînnoite. Aceste argumente sunt deosebit 
de relevante datorită faptului că FEDER este sursa principală de sprijin pentru instrumente 
financiare în cadrul întregii politici de coeziune.

Pe de altă parte, sunt necesare unele ajustări sau excluderi din domeniul de aplicare al 
sprijinului menționat mai sus. Ținând seama de disparitățile și provocările de la nivel regional, 
caracterizate printr-o evoluție continuă și prin apariția de noi probleme, raportorul propune, 
prin urmare, ca să nu se excludă investițiile în infrastructura care asigură serviciile de bază în 
domeniile mediului, transportului și TIC în regiunile mai dezvoltate. Asemenea excluderi ar 
avea un efect negativ, îndeosebi asupra atingerii obiectivelor Strategiei Europa 2020. În plus, 
este probabil că excluderea completă a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră din 
domeniul de aplicare al sprijinului nu servește obiectivului de a sprijini inițiative meritorii din 
acest punct de vedere la nivel local și regional.

Raportorul sprijină acest concept și nevoia de concentrare tematică a finanțării UE. Totuși, 
raportorul are convingerea fermă că propunerea Comisiei nu lasă statelor membre și 
regiunilor suficient spațiu de manevră pentru a ține seama de situațiile lor specifice, lucru care 
este cel mai evident în regiunile cele mai dezvoltate și cele de tranziție. Din acest motiv, 
raportorul propune introducerea unei flexibilități mai mari în acest sens prin modificarea 
nivelurilor obligatorii minime ale fondurilor care urmează să fie concentrate pe numărul 
limitat de obiective obligatorii din punct de vedere juridic, precum și prin introducerea unui 
nou obiectiv tematic în concentrarea tematică. De asemenea, raportorul urmărește ideea 
tratamentului egal în cadrul concentrării tematice pentru regiunile excluse progresiv și cele 
mai puțin dezvoltate.
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Este foarte probabil că prioritățile de investiții vor deveni sursa principală de identificare a 
acțiunilor care vor fi sprijinite în procesul investițional în întreaga Uniune Europeană. Prin 
urmare, raportorul consideră că acestea trebuie tratate cu precizia care se cuvine. În 
amendamentele propuse, el aplică această abordare, printre altele prin evidențierea sinergiilor 
cu programul Orizont 2020, prin includerea la o scară mai largă a culturii și a întreprinderilor 
(indiferent de mărimea acestora), prin extinderea temei referitoare la eficiența energetică și la 
renovarea urbană și prin luarea în considerare de o manieră adecvată a căilor navigabile 
europene.

Raportorul este conștient de importanța atât a indicatorilor comuni, cât și a celor referitori la 
rezultate. El consideră că indicatorii comuni, datorită naturii lor tehnice, ar trebui enumerați 
într-un act de punere în aplicare și nu într-o anexă la Regulamentul FEDER.

Tratarea dimensiunii urbane constituie cea mai importantă provocare din propunerea Comisiei, 
nu în ultimul rând din cauza faptului că orașele și municipalitățile europene fac parte dintre 
principalii beneficiari ai fondurilor de coeziune. Participarea acestora la diverse obiective 
tematice este suplimentată prin introducerea unei noi alocări a unei anumite părți din 
finanțarea FEDER pentru acțiunile integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă. Deși 
raportorul salută acest nou element, el consideră că valoarea adăugată europeană poate fi 
obținută cel mai eficient prin punerea în aplicare a acestor acțiuni integrate în special în 
zonele urbane funcționale. Definirea acestor zone ar trebui să rămână la latitudinea statelor 
membre, care sunt cel mai în măsură pentru a decide cu privire la forma lor exactă în 
contractul de parteneriat aplicabil. Atât principiul parteneriatului, cât și specificitatea 
teritorială a zonelor respective ar trebui să fie luate în considerare în mod corespunzător în 
acest proces. Delegarea resurselor FEDER către orașe, la un nivel decis în conformitate cu 
cadrul instituțional, juridic și financiar al statelor membre, ar consolida și mai mult valoarea 
adăugată europeană menționată a acțiunilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă 
respectivă. În cazul în care delegarea respectivă se referă la toate aspectele, acțiunile ar putea 
lua forma unor granturi globale. Raportorul consideră că limitarea propusă a gestionării 
dezvoltării urbane durabile prin investiții teritoriale integrate ar limita în mare măsură 
posibilitatea de a reflecta de maniera cea mai potrivită situația teritorială specifică și de a 
alege cea mai bună formă de gestionare a fondurilor, de exemplu excluzând în anumite cazuri 
formele care s-au dovedit perfect funcționale în trecut. Raportorul propune, prin urmare, să se 
permită demararea unei dezvoltări urbane durabile și printr-un program operațional specific 
sau o axă prioritară specifică. În plus, raportorul salută cu căldură introducerea unor acțiuni 
inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile. Deși nu neagă necesitatea constituirii de 
rețele, a consolidării capacităților și a schimbului de experiență în contextul dezvoltării urbane 
durabile, raportorul consideră că aceste activități pot fi derulate prin programele și 
organismele existente și propune, în consecință, ștergerea dispoziției referitoare la platforma 
de dezvoltare urbană. Nu în ultimul rând, raportorul propune consolidarea și dezvoltarea 
legăturilor dintre mediul urban și rural.

În plus, raportorul subliniază faptul că mediul de afaceri specific al întreprinderilor din zonele 
ultraperiferice face necesară furnizarea unor posibilități de finanțare suplimentară. 


