
PR\937299RO.doc PE486.124v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2011/0274(COD)

3.6.2013

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

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportor: Victor Boștinaru



PE486.124v02-00 2/32 PR\937299RO.doc

RO

PR_COD_1amCom

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 
dorește 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 următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

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

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

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

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

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

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

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

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizele Comisiei pentru 
bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru 
industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru transport și turism (A7-0000/2013),

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/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, 
precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C 191, 26.6.2012, p.38.
2 JO C 225, 27.7.2012, p.143.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 174 din tratat prevede că 
Uniunea ar trebui să își dezvolte și să își 
desfășoare acțiunea care conduce la 
consolidarea coeziunii sale economice, 
sociale și teritoriale. Fondul de coeziune 
trebuie, prin urmare, să ofere o susținere 
financiară proiectelor din domeniul 
mediului și al rețelelor transeuropene din 
sfera infrastructurii de transport.

(1) Articolul 174 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE)
prevede că Uniunea își dezvoltă și își 
desfășoară acțiunea care conduce la 
consolidarea coeziunii sale economice, 
sociale și teritoriale. Fondul de coeziune ar 
trebui, prin urmare, să ofere o susținere 
financiară proiectelor din domeniul 
mediului și al rețelelor transeuropene din 
sfera infrastructurii de transport.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul (UE) nr. […]/2012 din 
[…] de stabilire a unor dispoziții generale
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune, Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit maritim și care fac obiectul 
cadrului strategic comun și de stabilire a
anumitor dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european și Fondul de 
coeziune și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1083/2006 [regulamentul privind 
dispozițiile comune - RDC] stabilește un 
nou cadru pentru acțiune pentru fondurile 
structurale și pentru Fondul de coeziune.
Este necesar să se precizeze obiectivele 
fondului de coeziune în ceea ce privește 
noul cadru pentru acțiunea sa și în raport 

(2) Dispozițiile comune pentru Fondul 
european de dezvoltare regională 
(FEDER), Fondul social european (FSE) 
și Fondul de coeziune sunt stabilite în
Regulamentul (UE) nr. […]/2013 din […] 
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 și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 
[Regulamentul privind dispozițiile comune
– RDC]. RDC stabilește un nou cadru de
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cu scopul care i-a fost atribuit prin tratat. acțiune pentru fondurile structurale și de 
investiții europene, inclusiv pentru Fondul 
de coeziune. Este necesar, prin urmare, să 
se precizeze obiectivele Fondului de 
coeziune în ceea ce privește noul cadru 
pentru acțiunea sa și în raport cu scopul 
care i-a fost atribuit prin Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Uniunea poate contribui, prin 
intermediul Fondului de coeziune, la 
acțiunile care au ca scop atingerea 
obiectivelor Uniunii în domeniul mediului 
prevăzute la articolele 11 și 191 din tratat.

(3) Uniunea poate contribui, prin 
intermediul Fondului de coeziune, la 
acțiunile care au ca scop atingerea 
obiectivelor Uniunii în domeniul mediului 
prevăzute la articolele 11 și 191 din TFUE, 
precum eficacitatea energetică și energia 
din surse regenerabile, iar în ceea ce 
privește transportul care nu are legătură 
cu rețelele transeuropene, transportul 
feroviar, transportul pe căile navigabile, 
transportul maritim, sistemele de 
transport intermodal și interoperabilitatea 
lor, gestionarea traficului rutier, maritim 
și aerian, transporturile urbane ecologice 
și transporturile publice.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fondul de coeziune ar trebui să 
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sprijine proiectele de infrastructură de 
transport cu valoare adăugată europeană 
prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2013 de instituire a mecanismului 
Conectarea Europei. Sprijinul ar trebui 
acordat în conformitate cu articolul [84 
alineatul (4)] din Regulamentul (UE) nr. 
[...]/2013 [RDC] și ar trebui să fie 
disponibil doar pentru statele membre 
eligibile pentru finanțare în cadrul 
Fondului de coeziune, cu ratele de 
cofinanțare ale acestuia din urmă.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Articolul 192 alineatul (5) din TFUE 
menționează o excepție de la principiul 
general prevăzut la articolul 191 alineatul 
(2) din tratat. Prin urmare, ar trebui să se 
ia toate măsurile necesare pentru evitarea 
daunelor și, în caz de poluare, pentru a 
garanta faptul că poluatorii sunt cei care 
plătesc.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Uniunea Europeană și majoritatea 
statelor membre sunt părți la Convenția 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap, în timp ce restul 
statelor membre se află în procesul de 
ratificare a acesteia. Este important, la 
aplicarea proiectelor relevante, să se țină 
cont în specificațiile proiectelor de 
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asigurarea accesibilității pentru 
persoanele cu handicap, conform 
prevederilor de la articolul 9 din 
Convenție.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este oportun să se prevadă dispoziții 
specifice privind tipurile de activități care 
pot fi finanțate de Fondul de coeziune în 
cadrul obiectivelor stabilite prin 
Regulamentul (CE) nr. […]/2012 [RDC]. 
În același timp, cheltuielile care nu intră 
în domeniul de aplicare al Fondului de 
coeziune ar trebui să fie definite și 
clarificate, inclusiv în ceea ce privește 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră de la instalațiile care intră sub 
incidența Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului.

(5) Este oportun să se prevadă dispoziții 
specifice privind tipurile de activități care 
pot fi finanțate de Fondul de coeziune în 
cadrul obiectivelor stabilite prin 
Regulamentul (CE) nr. […]/2013 [RDC].

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Investițiile destinate reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră generate 
de activitățile enumerate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 
octombrie 2003 de stabilire a unui sistem 
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de comercializare a cotelor de emisie de 
gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității și de modificare a Directivei 
96/61/CE a Consiliului nu ar trebui să fie 
eligibile pentru a beneficia de sprijin din 
Fondul de coeziune, întrucât beneficiază 
deja de contribuții financiare prin 
aplicarea directivei respective. Această 
excludere nu ar trebui să limiteze 
posibilitatea utilizării Fondului de 
coeziune pentru a sprijini activitățile care 
nu sunt menționate în anexa I la 
Directiva 2003/87/CE, chiar dacă sunt 
desfășurate de aceiași operatori 
economici, cum ar fi investițiile în 
eficiența energetică la nivelul rețelelor de 
cogenerare de energie termică și electrică, 
rețelele de termoficare, sistemele 
inteligente de distribuție, stocare și 
transmisie a energiei electrice, măsurile 
care vizează reducerea poluării aerului 
etc., chiar dacă unul dintre efectele lor 
indirecte este reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră sau dacă aceste activități 
sunt incluse în planul național menționat 
la articolul 10c alineatul (1) din Directiva 
2003/87/CE.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Cu excepția investițiilor care 
promovează eficiența energetică și 
utilizarea energiei din surse regenerabile, 
investițiile în sectorul locuințelor nu sunt 
eligibile pentru sprijin din Fondul de 
coeziune, întrucât nu intră în domeniul de 
aplicare al sprijinului din Fondul de 
coeziune astfel cum este definit în 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.
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Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Este important să se ia măsuri ca, la 
promovarea investițiilor în gestionarea 
riscurilor, să se țină seama de riscurile 
specifice la nivel regional, transfrontalier 
și transnațional.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5d) Ar trebui să se asigure 
complementaritate și sinergii între Fondul 
de coeziune, FEDER, CTE și MCE cu 
scopul de a evita duplicarea eforturilor și 
de a asigura caracterul optim al 
legăturilor dintre diferitele tipuri de 
infrastructură la nivel local, regional și 
național, precum și la nivelul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a răspunde nevoilor specifice 
din cadrul Fondului de coeziune, în 
conformitate cu strategia Europa 2020 care 
prevede că politica de coeziune ar trebui să 
sprijine necesitatea de a asigura o creștere 
inteligentă, sustenabilă și favorabilă 

(6) Pentru a răspunde nevoilor specifice 
din cadrul Fondului de coeziune, în 
conformitate cu strategia Europa 2020 care 
prevede că politica de coeziune ar trebui să 
sprijine necesitatea de a asigura o creștere 
inteligentă, sustenabilă și favorabilă 
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incluziunii, este necesar să se stabilească 
prioritățile de investiții care se încadrează 
în domeniul de aplicare al obiectivelor 
tematice prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC].

incluziunii, este necesar să se stabilească 
prioritățile de investiții care se încadrează 
în domeniul de aplicare al obiectivelor 
tematice prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. […]/2013 [RDC]. Aceste priorități de 
investiții ar trebui să prevadă obiective 
detaliate și complementare, la care să 
contribuie Fondul de coeziune. Aceste 
priorități de investiții ar trebui, de 
asemenea, să stea la baza definirii, în 
cadrul programelor, a unor obiective 
specifice, care să țină seama de 
necesitățile și de caracteristicile zonei 
vizate de program.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prezentul regulament înlocuiește 
Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al 
Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a 
Fondului de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1164/94. Prin 
urmare, din motive de claritate,
Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 ar trebui 
abrogat.

(8) Prezentul regulament înlocuiește 
Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al 
Consiliului din 11 iulie 2006 de creare a 
Fondului de coeziune […]. Prin urmare, 
regulamentul în cauză ar trebui abrogat. 
Cu toate acestea, prezentul regulament nu 
ar trebui să afecteze continuarea sau 
modificarea asistenței aprobate de 
Comisie în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1084/2006 sau al altei legislații 
aplicabile asistenței respective la 31 
decembrie 2013 care, după această dată, 
ar trebui să se aplice asistenței sau 
proiectelor în cauză până la finalizarea 
lor. Cererile de asistență prezentate sau 
aprobate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1084/2006 ar trebui, prin urmare, să 
rămână valabile.

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Întrucât obiectivele privind coeziunea 
economică, socială și teritorială nu pot fi 
realizate în mod satisfăcător de statele 
membre, ținând seama de amploarea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
ale diverselor regiuni, de rămânerea în 
urmă a regiunilor defavorizate și de 
mijloacele financiare limitate de care 
dispun statele membre și regiunile, și, 
prin urmare, pot fi realizate mai bine la 
nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat 
în respectivul articol, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar în vederea atingerii acestor 
obiective.

Or. en

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) proiectele de infrastructură de 
transport cu valoare adăugată europeană 
prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [de instituire a mecanismului 
Conectarea Europei], pentru o sumă 
totală de XX EUR în conformitate cu 
articolul [84 alineatul (4)] din 
Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 [RDC];

Or. en
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Justificare

Cele trei instituții au căzut de acord asupra fondului prezentului amendament în contextul 
trilogurilor, însă au decis introducerea sa ca un nou articol 2a, al cărui text va fi introdus de 
Comisie într-o etapă ulterioară.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dezafectarea centralelor nucleare; (a) dezafectarea și construcția centralelor 
nucleare

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) investițiile care vizează reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră din 
activitățile care intră sub incidența anexei I 
la Directiva 2003/87/CE;

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) locuințe. (c) locuințe, cu excepția promovării 
eficienței energetice și a utilizării energiei 
din surse regenerabile;

Or. en
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) întreprinderile aflate în dificultate, 
astfel cum sunt definite în normele 
Uniunii privind ajutoarele de stat;

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) investițiile în infrastructura 
aeroportuară, altele decât cele legate de 
protecția mediului.

Or. en
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], 
Fondul de coeziune asigură contribuții 
pentru următoarele priorități de investiții în 
cadrul obiectivelor tematice stabilite în 
articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 
[…]/2012 [RDC]:

În conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2013 [RDC], 
Fondul de coeziune asigură contribuții 
pentru următoarele priorități de investiții în 
cadrul obiectivelor tematice stabilite în 
articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 
[…]/2012 [RDC] în conformitate cu 
nevoile și potențialele descrise în acordul 
de parteneriat menționat la articolul 14 
alineatul (1) litera (a) punctul (i) din 
regulamentul menționat:

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tranziția către o economie cu emisii 
reduse de dioxid de carbon în toate 
sectoarele prin:

(a) sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
toate sectoarele prin:

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea producerii și distribuției de 
energie din surse regenerabile;

(i) promovarea producției și distribuției de 
energie obținută din surse regenerabile de 
energie;
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Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea eficienței energetice și a 
utilizării energiilor regenerabile în 
întreprinderi mici și mijlocii;

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

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) sprijinirea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor;

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) dezvoltarea sistemelor de distribuție 
inteligente la nivel de joasă tensiune;

(iv) dezvoltarea și implementarea unor 
sisteme de distribuție inteligente la niveluri
de tensiune joasă și medie;

Or. en
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea de strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru zonele 
urbane;

(v) promovarea unor strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru toate 
tipurile de teritorii, în special pentru
zonele urbane, inclusiv promovarea 
mobilității urbane multimodale durabile și 
a măsurilor de adaptare relevante pentru 
atenuare;

Or. en

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) promovarea utilizării cogenerării de 
energie termică și electrică cu randament 
ridicat, pe baza cererii de energie termică 
utilă;

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea adaptării la schimbările 
climatice, prevenirea și managementul 
riscurilor prin:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sprijinirea investițiilor specifice pentru 
adaptarea la schimbările climatice;

(i) sprijinirea investițiilor pentru adaptarea 
la schimbările climatice, inclusiv a 
abordărilor bazate pe ecosisteme;

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) protecția mediului și promovarea 
eficienței resurselor prin:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) satisfacerea necesităților importante de 
investiții în sectorul deșeurilor, pentru a 
îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al 
Uniunii;

(i) investițiile în sectorul deșeurilor, pentru 
a îndeplini cerințele acquis-ului de mediu 
al Uniunii și pentru a satisface celelalte 
nevoi de investiții identificate de statele 
membre pe lângă acestea;

Or. en
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Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) satisfacerea necesităților importante 
de investiții în sectorul apelor, pentru a 
îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al 
Uniunii;

(ii) investițiile în sectorul apelor, pentru a 
îndeplini cerințele acquis-ului de mediu al 
Uniunii și pentru a satisface celelalte 
nevoi de investiții identificate de statele 
membre pe lângă acestea;

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) protecția și refacerea biodiversității, 
protecția solurilor, precum și 
reintroducerea și promovarea de servicii 
ecosistemice, inclusiv NATURA 2000 și 
infrastructurile ecologice;

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) acțiuni destinate îmbunătățirii
mediului urban, inclusiv revitalizarea 
orașelor, regenerarea și decontaminarea
terenurilor industriale dezafectate (inclusiv 
a zonelor de reconversie), reducerea 
poluării aerului și promovarea măsurilor 
de reducere a zgomotului;
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Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) promovarea transportului sustenabil și 
eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore, prin:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sprijinirea unui spațiu unic european de 
transport multimodal prin investiții în 
rețeaua transeuropeană de transport;

(i) sprijinirea unui spațiu unic european de 
transport multimodal prin investiții în 
rețeaua transeuropeană de transport (TEN-
T);

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) dezvoltarea și îmbunătățirea 
sistemelor de transport care respectă 
mediul (inclusiv a celor cu zgomot redus), 
cu emisii reduse de carbon, inclusiv a 
căilor navigabile interioare și a sistemelor 
de transport maritim, a porturilor, a 
legăturilor multimodale și 
infrastructurilor aeroportuare, cu scopul 
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de a promova mobilitatea durabilă la nivel 
regional și local;

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) dezvoltarea și reabilitarea unor 
sisteme feroviare complete, de înaltă 
calitate și interoperabile și promovarea 
măsurilor de reducere a zgomotului;

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se utilizează, după caz, indicatori 
comuni, astfel cum sunt prevăzuți în anexa 
la prezentul regulament și în conformitate 
cu articolul 24 alineatul (3) din
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC].
Pentru indicatori comuni, valorile de 
referință se stabilesc la zero și țintele 
cumulative se fixează pentru anul 2022.

(1) Se utilizează indicatori comuni de 
realizare, astfel cum sunt prevăzuți în 
anexa la prezentul regulament, indicatori 
de rezultate specifici fiecărui program și, 
după caz, indicatori de realizare specifici 
fiecărui program, în conformitate cu
articolul 24 alineatul (3) și cu articolul 87 
alineatul (2) litera (b) punctele (ii) și (iv)
din Regulamentul (UE) nr. […]/2013
[RDC].

(2) Pentru indicatorii de realizare specifici
fiecărui program, valorile de referință se 
stabilesc la zero și țintele cumulative se 
fixează pentru anul 2022.

(2) Pentru indicatorii de realizare comuni 
și indicatorii de realizare specifici
programului, nivelurile de referință se 
stabilesc la zero. Se fixează valori-țintă 
cuantificate cumulative pentru acești 
indicatori, pentru anul 2022.

(3) Pentru indicatorii de rezultat specifici (3) Pentru indicatorii de rezultat specifici
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fiecărui program, valorile de referință se 
stabilesc în funcție de cele mai recente date 
disponibile și se fixează ținte pentru anul 
2022, car acestea pot fi exprimate în 
termeni cantitativi sau calitativi.

fiecărui program, care se referă la 
priorități de investiții, nivelurile de
referință se stabilesc în funcție de cele mai 
recente date disponibile și se fixează ținte 
pentru anul 2022. Țintele pot fi exprimate 
în termeni cantitativi sau calitativi.

(3a) Comisia este împuternicită să adopte 
un act delegat în conformitate cu articolul 
5a pentru a modifica lista indicatorilor 
comuni de realizare din anexa la 
prezentul regulament, în cazul în care 
modificările sunt justificate, pentru a 
garanta evaluarea eficientă a progreselor 
înregistrate privind punerea în aplicare a 
programului.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cererile de asistență prezentate în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1084/2006 rămân valabile.

(2) Cererile de asistență prezentate sau 
aprobate în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1084/2006 rămân valabile.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.
(2) Competența de a adopta acte delegate 
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menționată la articolul 4 alineatul (3a) se 
conferă Comisiei pe o perioadă 
nedeterminată de la 1 ianuarie 2014.
(3) Delegarea competențelor prevăzută la 
articolul 4 alineatul (3a) poate fi revocată 
în orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu. Decizia 
de revocare pune capăt delegării 
competenței menționate în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare în 
ziua următoare publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere validității 
actelor delegate deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 4 alineatul (3a) intră în 
vigoare doar dacă Parlamentul European 
sau Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de 2 luni de la 
comunicarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului 
sau dacă, înainte de expirarea acestui 
termen, atât Parlamentul European cât și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
prezenta obiecțiuni. Perioada respectivă 
se prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin prezentul, Regulamentul (CE) nr. 
1084/2006 se abrogă.

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 5, Regulamentul (CE) 
nr. 1084/2006 se abrogă cu efect de la 1 
ianuarie 2014.
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Trimiterile la regulamentul abrogat se 
interpretează ca trimiteri la prezentul 
regulament.

Trimiterile la regulamentul abrogat se 
interpretează ca trimiteri la prezentul 
regulament și se citesc în conformitate cu 
tabelul de corespondență din anexa X.

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European și Consiliul 
reexaminează prezentul regulament până la 
31 decembrie 2022, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 177 din 
tratat.

Parlamentul European și Consiliul 
reexaminează prezentul regulament până la 
31 decembrie 2020, în conformitate cu
articolul 177 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 1

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE

Deșeuri solide tone Capacitate suplimentară de 
reciclare a deșeurilor

Amendamentul

UNITATE DENUMIRE

Deșeuri solide tone/an Capacitate suplimentară de 
reciclare a deșeurilor

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 2 – rândul 2
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Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE

m3 Reducere estimată a 
scurgerilor din rețeaua de 
distribuție a apei

Amendamentul

UNITATE DENUMIRE

eliminat eliminat

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 4 – rândul 2

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE

Prevenirea și gestionarea riscurilor persoane Populație care beneficiază 
de protecție împotriva 
incendiilor forestiere și de 
alte măsuri de protecție

Amendamentul

UNITATE DENUMIRE

Prevenirea și gestionarea riscurilor persoane Populație care beneficiază 
de protecție împotriva 
incendiilor forestiere

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 6

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE

impermeabilizarea solului hectare Modificări ale solurilor 
impermeabilizate datorate 
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dezvoltării
Amendamentul

UNITATE DENUMIRE

eliminat eliminat eliminat

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Anexă – titlul 1 – subtitlul 7

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Natură și biodiversitate hectare Aria suprafețelor aflate

într-un stadiu de conservare 
mai bun

Amendamentul

UNITATE DENUMIRE

Natură și biodiversitate hectare Suprafața habitatelor
sprijinite în vederea 
obținerii unui stadiu de 
conservare mai bun

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Anexă – titlul 2 – subtitlul 3

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Reducerea gazelor cu efect de seră Echivalent 

tone de CO2

Scădere estimată a 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră în echivalent CO2

Amendamentul

UNITATE DENUMIRE

Reducerea gazelor cu efect de seră Echivalent 
tone de CO2

Scădere estimată a gazelor 
cu efect de seră.
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Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Anexă – titlul 3 – subtitlul 3

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE
Transport urban călătorii 

pentru 
persoane

Creșterea numărului de 
călătorii pentru persoane 
utilizând serviciile de 
transport urban care 
beneficiază de sprijin,

Amendamentul

UNITATE DENUMIRE

Transport urban km Lungimea totală a liniilor 
de tramvai și de metrou 
noi sau îmbunătățite

Or. en

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Anexă – titlul 3 – subtitlul 4

Textul propus de Comisie

UNITATE DENUMIRE

Căi de navigație interioară tone-km Creșterea cantității de 
mărfuri pe căi de navigație 
interioară îmbunătățite

Amendamentul

UNITATE DENUMIRE
Căi de navigație interioară km Lungimea totală a căilor 

navigabile interioare 
îmbunătățite sau nou-
create

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerea Comisiei privind Fondul de coeziune 

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

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

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

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

Unul dintre aspectele noi în comparație cu regulamentul actual se regăsește la articolul 3 din 
propunerea de regulament privind Fondul de coeziune care, în conformitate cu principiul 
concentrării tematice prevăzut la articolul 16 din RDC, prevede ca Fondul de coeziune să facă 
obiectul unei liste de priorități de investiții, în cadrul definit mai sus și în funcție de 
obiectivele tematice astfel cum sunt definite la articolul 9 din RDC, în special:

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

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

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

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

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

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

Rezultatul trilogului

Negocierile din cadrul trilogului privind Fondul de coeziune s-au desfășurat ținându-se seama 
în cea mai mare măsură posibil de poziția votată în Comisia REGI la 12 iulie 2012. Rezultatul 
este cu adevărat satisfăcător, întrucât a fost posibil să se țină seama de cea mai mare parte a 
amendamentelor Parlamentului, în special de cele mai importante dintre ele.

S-a încercat, de asemenea, să existe coordonare și să se creeze sinergii cu celelalte 
regulamente, îndeosebi cu FEDER, în cazul căruia, în urma eforturilor a fost posibilă alinierea 
priorităților de investiții aferente cu scopul de a garanta simplificarea normelor și facilitarea 
interpretării de către beneficiari.

Domeniul de aplicare al Fondului de coeziune (articolul 2 din propunerea de regulament 
privind Fondul de coeziune) a fost extins, în conformitate cu mandatul, astfel încât să includă 
acordarea de sprijin pentru eficiența energetică și pentru utilizarea energiei din surse 
regenerabile în sectorul locuințelor, astfel cum este prevăzut deja în cazul infrastructurilor și 
întreprinderilor publice, și să numere printre prioritățile de investiții sprijinul pentru 
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termoficarea urbană cu randament ridicat și cogenerarea de energie termică și electrică.

Principalul motiv este că, potrivit celor mai recente statistici, inclusiv cele ale Comisiei 
Europene, cifrele actuale arată că UE ar putea realiza doar mai puțin de jumătate din 
obiectivul stabilit de creștere a eficienței energetice cu 20% până în 2020. Sprijinul din 
Fondul de coeziune pentru eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile în 
sectorul locuințelor reprezintă cea mai rentabilă modalitate de a realiza obiectivele Strategiei 
Europa 2020.

Situația este similară în ceea ce privește termoficarea urbană cu randament ridicat și 
cogenerarea de energie termică și electrică, având în vedere importanța lor pentru statele 
membre eligibile pentru susținerea din Fondul de coeziune, potențialul lor extins de 
dezvoltare și impactul extrem de pozitiv pe care sporirea eficienței energetice și utilizarea 
energiei din surse regenerabile le pot avea asupra mediului, sporind reducerea emisiilor și 
securitatea energetică.

În pofida împotrivirii inițiale a Consiliului și Comisiei, a fost menținută trimiterea la posibila 
acordare de sprijin din Fondul de coeziune mecanismului Conectarea Europei pentru 
proiectele din domeniul infrastructurii de transport din statele membre eligibile pentru 
finanțare din Fondul de coeziune. Trimiterea a fost păstrată deoarece, în cazul în care 
resursele din Fondul de coeziune sunt într-adevăr transferate, transferul nu poate avea loc 
dacă nu există o trimitere în prezentul regulament, chiar dacă normele care reglementează 
transferul sunt stabilite prin articolul 84 din RDC. Trebuie subliniat că aceste aspecte fac 
obiectul rezultatului final al negocierilor privind RDC și CFM în ceea ce privește fezabilitatea 
transferului și sumele reale de transferat.

În vederea alinierii cu Regulamentul privind FEDER, s-a decis și introducerea în 
Regulamentul privind Fondul de coeziune a excluderii explicite de la acordarea de sprijin a 
fabricării, prelucrării și comercializării tutunului și a produselor din tutun și a întreprinderilor 
aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat.

O altă schimbare importantă, care corespunde cerințelor Parlamentului, vizează întreprinderile 
care devin eligibile pentru sprijin întrucât promovează proiecte pentru eficiență energetică și 
utilizarea energiei din surse regenerabile, deoarece s-a ajuns la un acord pentru a crea 
posibilitatea ca și alte întreprinderi în afară de IMM-uri să poată primi asistență.

Aspectele legate de mediu au fost tratate cu o atenție deosebită în cadrul discuțiilor pe tema 
priorităților de investiții (articolul 3). Pe lângă sprijinul pentru eficiența energetică și energia 
din surse regenerabile în sectorul locuințelor și pentru termoficare și cogenerare, s-a ajuns la 
un acord pentru investiții în sectoarele apei și deșeurilor cu scopul de a îndeplini cerințele 
acquis-ului Uniunii în materie de mediu și, pe lângă aceasta, de a satisface nevoile identificate 
de statele membre.
Sprijinul pentru Natura 2000 și pentru transporturile ecologice este, de asemenea, rezultatul 
acestei abordări.

Aspectele legate de condiționalitatea macroeconomică au făcut obiectul a numeroase 
dezbateri; s-a ajuns în sfârșit la un acord – ca deciziile legate de acest subiect să se ia în cadrul 
negocierilor RDC, considerate a oferi cea mai bună oportunitate de a discuta problema dintr-
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un punct de vedere mai general.

În sfârșit, în repetate rânduri, a fost discutată cu celelalte echipe de negociere a altor 
regulamente problema indicatorilor comuni cu scopul de a găsi o soluție comună pentru 
FEDER, CTE și Fondul de coeziune. Decizia finală luată împreună cu Consiliul și Comisia 
prevede un acord interinstituțional între cele trei instituții, cu scopul de a garanta faptul că
propunerea inițială în ceea ce privește anexele propuse de Comisie rămâne, după consultări 
îndelungi cu experții, neschimbată. Dacă va fi nevoie, orice schimbări viitoare vor fi posibile 
în orice caz prin intermediul actelor delegate.


