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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Regulamentul de față stabilește domeniul de aplicare al Fondului european de dezvoltare 
regională în raport cu obiectivul de cooperare teritorială europeană. Comisia a ales să propună 
un regulament separat pentru cooperarea teritorială europeană, astfel încât să țină seama pe 
deplin de specificul și de contextul multinațional al acesteia.

Unul dintre elementele noi pe care le introduce prezenta propunere îl constituie dispozițiile 
legate de concentrarea tematică și de prioritățile în materie de investiții. Îmbunătățirea 
concentrării strategice a programelor și orientarea lor spre rezultate reprezintă două demersuri 
pozitive. Mai mult decât atât, reducerea sarcinilor administrative poverii administrative și 
introducerea unor dispoziții pentru o mai bună armonizare a normelor sunt necesare pentru a 
facilita derularea programului și pentru a asigura reușita per ansamblu a cooperării.
Raportorul consideră că, la cererea Parlamentului European sau a Consiliului, Comisia ar 
trebui să furnizeze rapoarte actualizate referitoare la eficiența politicii de coeziune, la valoarea 
adăugată a acesteia și la creșterea generată.  

Deși propunerea Comisiei aduce în mod evident îmbunătățiri în majoritatea domeniilor, 
rămân totuși unele aspecte care ar putea fi îmbunătățite. Raportorul a inclus unele chestiuni 
importante legate de transporturi în domenii-cheie cum ar fi prioritățile în materie de investiții 
descrise în propunere. Obiectivul de cooperare teritorială europeană este deosebit de util 
pentru soluționarea unor problemele transfrontaliere și a unor dificultăți locale comune.
Nivelul scăzut de accesibilitate, precum și insuficiența infrastructurii și a legăturilor de 
transport în aceste domenii-cheie reprezintă probleme importante, alături de lipsa unor rețele 
de transport transfrontaliere adecvate. În același timp, raportorul nu a neglijat nici aspectul 
turistic în contextul valorificării potențialului neexploatat al zonelor transfrontaliere.

În ceea ce privește competențele delegate Comisiei, este posibil ca sfera de acoperire a 
acestora să fie prea largă. Raportorul încearcă să limiteze perioada pe care îi este conferită 
Comisiei competența de a adopta acte delegate și să stabilească condițiile în care se poate 
prelungi această perioadă. Prin introducerea obligației de prezentare a unui raport, 
Parlamentul și Consiliul vor dispune de un punct de plecare fiabil pe baza căruia să evalueze 
propunerile viitoare. În acest context, s-a ținut seama și de noua formulare-tip a Parlamentului 
European privind actele delegate.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Întărirea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale presupune abordarea 
problemelor legate de dezechilibrele 
teritoriale existente și eliminarea 
disparităților în ceea ce privește 
dezvoltarea și accesibilitatea. Pentru 
realizarea acestui lucru, este esențial să se 
să remedieze dezechilibrele dintre zonele 
de coastă și cele interioare, dintre zonele 
urbane și cele rurale și dintre zonele bine 
conectate și cele îndepărtate. Corectarea 
dezechilibrelor constituie una dintre 
prioritățile politicii de coeziune. Această 
necesitate este chiar și mai evidentă în 
regiunile de frontieră și impune adoptarea 
unor măsuri corespunzătoare în cadrul 
FEDER și al cooperării teritoriale. Dat 
fiind acest imperativ, este necesară 
încurajarea și realizarea unei amenajări 
echilibrate a teritoriului, ecologică, bazată 
pe infrastructuri de transport, de 
producție, de energie, de servicii și de 
turism eficiente, care să poată fi utilizate 
fără obstacole fizice, tehnice și 
administrative, în interiorul statelor 
membre și între statele membre. Această 
formă de abordare integrată ar susține o 
creștere inteligentă, sustenabilă și 
favorabilă incluziunii și ar ajuta la 
atingerea obiectivelor pe care Uniunea și 
le-a stabilit în domeniul cooperării 
teritoriale.
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Justificare

Coeziunea economică, socială și teritorială este o condiție sine qua non a unei creșteri 
inteligente, sustenabile și favorabile incluziunii în Europa. Totuși, persistența dezechilibrelor 
teritoriale, în termeni de dinamism și de accesibilitate, constituie un obstacol în calea acestei 
coeziuni. Pentru a depăși această situație, este necesară încurajarea acțiunilor de restabilire 
a echilibrului teritorial, prin intermediul obiectivului de cooperare teritorială al FEDER, 
mizând pe existența unor infrastructuri eficiente.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Cooperarea transfrontalieră ar trebui să 
aibă drept obiectiv să facă față unor 
provocări comune identificate în comun în 
regiunile de frontieră (cum ar fi problemele 
legate de continuitatea teritorială,
accesibilitatea redusă și insuficiența sau 
inexistența legăturilor de transport,
inclusiv blocajele din trafic în cadrul 
rețelelor de transport fundamentale, 
declinul activităților industriale la nivel 
local, medii de afaceri inadecvate, lipsa 
unor rețele între administrațiile locale și 
regionale, cercetarea și inovarea și 
adoptarea tehnologiilor informațiilor și 
comunicațiilor, poluarea mediului, 
prevenirea riscurilor, atitudinea negativă 
față de cetățenii țărilor învecinate) și 
valorificarea potențialului neexploatat în 
zona de frontieră (dezvoltarea instalațiilor 
și grupurilor de cercetare și inovare 
transfrontaliere, dezvoltarea schimburilor 
culturale, integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, sprijinul pentru rețelele 
de transport sustenabile transfrontaliere, 
dacă este posibil sprijin pentru legături 
feroviare sau maritime, încurajarea 
turismului transfrontalier sustenabil și a 
comerțului comun sustenabil, 
îmbunătățirea infrastructurii turistice,
cooperarea dintre universități sau centre de 
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sănătate și dezvoltarea unor proiecte 
specifice în sectorul turismului) 
consolidând, în același timp, procesul de 
cooperare pentru dezvoltarea armonioasă 
generală a Uniunii. În cazul oricărui 
program transfrontalier între Irlanda de 
Nord și comitatele de graniță din Irlanda în 
sprijinul păcii și reconcilierii, FEDER 
contribuie, de asemenea, la promovarea 
stabilității sociale și economice în regiunile 
în cauză, în special prin acțiuni menite să 
promoveze coeziunea între comunități.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Zonele de cooperare transnațională ar 
trebui să fie definite ținând cont de 
acțiunile necesare pentru a promova o 
dezvoltare teritorială integrată. Comisia ar 
trebui să fie împuternicită să definească 
zonele de cooperare transnațională.

(10) Zonele de cooperare transnațională ar 
trebui să fie definite ținând cont de 
acțiunile necesare pentru a promova o 
dezvoltare teritorială integrată, facilitând 
mobilitatea între zonele turistice și 
hinterland. Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să definească zonele de 
cooperare transnațională.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În cadrul programului operațional 
al rețelelor transeuropene de transport, 
are întâietate finanțarea proiectelor legate 
de crearea unor noi legături 
transfrontaliere în locurile în care sunt 
necesare și a proiectelor destinate 
eliminării blocajelor din trafic, în scopul 
facilitării mobilității și al creșterii 
accesibilității teritoriilor, în special a 
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teritoriilor turistice. Pentru realizarea 
acestor obiective, este necesar să se 
asigure o articulație echilibrată între 
utilizarea mecanismului „Conectarea 
Europei”, a Fondului de coeziune și a 
FEDER, în special prin intermediul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană.

Justificare

În vederea întăririi coeziunii teritoriale europene și pentru a se răspunde astfel priorităților 
enunțate în strategia Europa 2020, este necesar ca Uniunea Europeană să facă tot posibilul 
pentru a facilita mobilitatea între teritoriile sale. Rețeaua transeuropeană de transport 
reprezintă unul dintre instrumentele care servesc punerii în aplicare a acestei politici și, prin 
urmare, face parte din criteriile de alocare a fondurilor prin intermediul FEDER, în special 
în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a realiza țintele și obiectivele 
de creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, stabilite în Strategia 
Europa 2020, FEDER ar trebui să 
contribuie, în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, la 
obiectivele tematice de dezvoltare a unei 
economii bazate pe cunoaștere, cercetare și 
inovare, promovând o economie mai 
ecologică, mai eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și mai 
competitivă, încurajând un nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, care să genereze 
coeziune socială și teritorială, și dezvoltând 
capacitatea administrativă. Cu toate 
acestea, lista de priorități în materie de 
investiții în temeiul diferitelor obiective 
tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile 
specifice din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, în special 
permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transfrontaliere, cooperarea 

(17) Pentru a realiza țintele și obiectivele 
de reducere a impactului asupra climei 
până în anul 2020, precum și de 
obiectivul de  creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, stabilite în 
Strategia Europa 2020, FEDER ar trebui să 
contribuie, în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, la 
obiectivele tematice de dezvoltare a unei 
economii bazate pe cunoaștere, cercetare și 
inovare, promovând o economie mai 
ecologică, mai eficientă din punctul de 
vedere al utilizării resurselor și mai 
competitivă, încurajând un nivel ridicat al 
ocupării forței de muncă, care să genereze 
coeziune socială și teritorială, și dezvoltând 
capacitatea administrativă. Cu toate 
acestea, lista de priorități în materie de 
investiții în temeiul diferitelor obiective 
tematice ar trebui să fie adaptată la nevoile 
specifice din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, în special 
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judiciară și administrativă și cooperarea 
între cetățeni și instituții, cooperarea în 
domeniul ocupării forței de muncă, al 
formării profesionale și al incluziunii 
sociale din perspectivă transfrontalieră, 
permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transnaționale, cooperarea 
transfrontalieră maritimă care nu este 
vizată de programele de cooperare 
transfrontalieră și dezvoltând și punând în 
aplicare strategii macroregionale și de 
bazin maritim.

permițând în continuare, în cadrul 
cooperării transfrontaliere, cooperarea 
judiciară și administrativă și cooperarea 
între cetățeni și instituții, dezvoltarea 
infrastructurii de transport și turism, 
precum și îmbunătățirea sau extinderea 
acesteia, cooperarea în domeniul ocupării 
forței de muncă, al formării profesionale și 
al incluziunii sociale din perspectivă 
transfrontalieră, permițând în continuare, în 
cadrul cooperării transnaționale, 
cooperarea transfrontalieră maritimă care 
nu este vizată de programele de cooperare 
transfrontalieră și dezvoltând și punând în 
aplicare strategii macroregionale și de 
bazin maritim.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Este necesar să se adapteze 
dispozițiile privind conținutul programelor 
de cooperare în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană la nevoile 
lor specifice. Prin urmare, acestea trebuie, 
de asemenea, să vizeze acele aspecte 
necesare pentru punerea în aplicare 
efectivă pe teritoriul statelor membre 
participante, cum ar fi organismele 
responsabile de audit și control, procedura 
pentru a înființa un secretariat comun și 
alocarea pasivelor în cazul corecțiilor 
financiare. În plus, datorită caracterului 
orizontal al programelor de cooperare 
interregională, conținutul unor astfel de 
programe de cooperare ar trebui să fie 
adaptat, în special în ceea ce privește 
definiția beneficiarului sau a beneficiarilor 
în conformitate cu actualele programe 
INTERACT și ESPON.

(18) Este necesar să se adapteze 
dispozițiile privind conținutul programelor 
de cooperare în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană la nevoile 
lor specifice și să se țină seama de 
provocările legate de dezvoltarea locală.
Prin urmare, acestea trebuie, de asemenea, 
să vizeze acele aspecte necesare pentru 
punerea în aplicare efectivă pe teritoriul 
statelor membre participante, cum ar fi 
organismele responsabile de audit și 
control, procedura pentru a înființa un 
secretariat comun și alocarea pasivelor în 
cazul corecțiilor financiare. În plus, 
datorită caracterului orizontal al 
programelor de cooperare interregională, 
conținutul unor astfel de programe de 
cooperare ar trebui să fie adaptat, în special 
în ceea ce privește definiția beneficiarului 
sau a beneficiarilor în conformitate cu 
actualele programe INTERACT și ESPON.
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Justificare

Proiectele derulate în cadrul programului de cooperare trebuie să fie elaborate și în funcție 
de nevoile specifice zonelor locale afectate.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În concordanță cu obiectivul de 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, fondurile structurale ar trebui 
să ofere o abordare mai integrată și mai 
deschisă pentru rezolvarea problemelor de 
la nivel local. Pentru a consolida această 
abordare, sprijinul din partea FEDER în 
regiunile de frontieră ar trebui să fie 
coordonat cu sprijinul din partea Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală
(FEADR) și cel din partea Fondului 
european pentru pescuit și afaceri maritime
(EMFF) și ar trebui, dacă este cazul, să 
implice grupările europene de cooperare 
teritorială înființate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind o grupare 
europeană de cooperare teritorială (GECT) 
în cazul în care dezvoltarea locală 
figurează printre obiectivele lor.

(19) În concordanță cu obiectivul de 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, fondurile structurale ar trebui 
să ofere o abordare mai integrată și mai 
deschisă pentru rezolvarea problemelor de 
la nivel local, cum ar fi lipsa sprijinului 
pentru infrastructura de transport și 
turism, declinul formelor tradiționale de 
muncă și al metodelor tradiționale de 
producție și distanța față de piețe. Pentru a 
consolida această abordare, sprijinul din 
partea FEDER în regiunile de frontieră ar 
trebui să fie coordonat cu sprijinul din 
partea Fondului european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și cel din 
partea Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime (EMFF) și ar trebui, dacă 
este cazul, să implice grupările europene de 
cooperare teritorială înființate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1082/2006 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind o 
grupare europeană de cooperare teritorială
(GECT) în cazul în care dezvoltarea locală 
figurează printre obiectivele lor.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1



PE480.799v02-00 10/20 AD\902125RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. cooperarea transfrontalieră între 
regiunile limitrofe pentru a promova o 
dezvoltare regională integrată între 
regiunile frontaliere terestre și maritime 
învecinate din două sau mai multe state 
membre sau între regiunile frontaliere 
învecinate din cel puțin un stat membru și 
o țară terță la frontierele externe ale 
Uniunii, altele decât cele vizate de 
programele din cadrul instrumentelor 
financiare externe ale Uniunii;

1. cooperarea transfrontalieră între 
regiunile limitrofe și eliminarea 
obstacolelor fizice, tehnice și 
administrative dintre aceste regiuni pentru 
a promova o dezvoltare regională integrată 
între regiunile frontaliere terestre și 
maritime învecinate din două sau mai 
multe state membre sau între regiunile 
frontaliere învecinate din cel puțin un stat 
membru și o țară terță la frontierele externe 
ale Uniunii;

Justificare

Cooperarea transfrontalieră nu va fi efectivă și eficientă decât dacă se iau măsuri pentru 
eliminarea obstacolelor fizice, tehnice și administrative care există încă la frontiere.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) schimbul de experiență privind 
identificarea, transferul și diseminarea de 
bune practici privind turismul și rețelele 
de transport.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru cooperarea transnațională, Comisia 
adoptă lista zonelor transnaționale care 
urmează să primească sprijin, defalcată pe 
programe de cooperare și vizând regiunile 
de nivel NUTS 2, asigurând, în același 
timp, continuitatea unei astfel de cooperări
în domenii coerente mai extinse, pe baza 

Pentru cooperarea transnațională, Comisia 
adoptă lista zonelor transnaționale care 
urmează să primească sprijin, defalcată pe 
programe de cooperare și vizând regiunile 
de nivel NUTS 2, asigurând, în același 
timp, punerea în aplicare a strategiilor 
macroregionale ale UE precum și



AD\902125RO.doc 11/20 PE480.799v02-00

RO

programelor anterioare, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 30 alineatul (2).

continuitatea cooperării transnaționale în 
domenii coerente mai extinse, pe baza 
programelor anterioare, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 30 alineatul (2).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 6 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În plus față de dispozițiile de la articolul 5 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[regulamentul FEDER], FEDER sprijină 
schimbul de resurse umane, instalații și 
infrastructuri la nivel transfrontalier în 
cadrul diferitelor priorități de investiții, 
precum și următoarele priorități de 
investiții în cadrul obiectivelor tematice:

În plus față de dispozițiile de la articolul 5 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[regulamentul FEDER], FEDER sprijină 
schimbul de resurse umane, instalații și 
infrastructuri destinate eliminării efectului 
de frontieră în cadrul diferitelor priorități 
de investiții, precum și următoarele 
priorități de investiții în cadrul obiectivelor 
tematice și care țin cont de 
particularitățile și de nevoile locale:

Justificare

Traducerea în limba franceză nu redă bine ideea că prin obiectivul de cooperare teritorială 
al FEDER se urmărește eliminarea a ceea ce este considerat „efect de frontieră”. Totodată, 
ar trebui subliniat că nu există o metodă uniformă unică de implementare a acestui fond și 
că, în schimb, ar trebui să se acorde atenție circumstanțelor specifice și nevoilor locale.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) reechilibrarea transfrontalieră între 
zonele de coastă și zonele interioare, 
zonele urbane și cele rurale, zonele bine 
conectate și cele îndepărtate, precum și 
precum și acțiuni structurale 
transfrontaliere care susțin coeziunea 
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economică, socială și teritorială, 
accesibilitatea, creșterea, dezvoltarea și 
atractivitatea;

Justificare

Coeziunea economică, socială și teritorială este o condiție sine qua non a unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabilă incluziunii în Europa. Totuși, perpetuarea dezechilibrelor 
teritoriale, în termeni de dinamism și de accesibilitate constituie un obstacol în calea acestei 
coeziuni. Pentru a depăși acest fenomen, printre prioritățile de investiție trebuie să fie inclusă 
reechilibrarea între teritorii, prin intermediul acțiunilor structurale adecvate.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) integrarea piețelor muncii 
transfrontaliere, inclusiv mobilitatea
sustenabilă transfrontalieră, ori de câte ori 
este posibil prin legături feroviare sau 
maritime cu statele membre noi și între 
statele membre noi, precum și cu țările 
vecine, turismul sustenabil, legăturile de 
transport transfrontaliere în conformitate 
cu rețelele de transport transeuropene, 
eliminarea obstacolelor fizice, tehnice și 
administrative, inițiativele comune locale 
în domeniul ocupării forței de muncă și 
formarea profesională comună (în cadrul 
obiectivului tematic de promovare a 
ocupării forței de muncă și de sprijinire a 
mobilității forței de muncă);

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) promovarea turismului 
transfrontalier și a comerțului comun [în 
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contextul obiectivului tematic al 
consolidării competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, a 
sectorului agricol (pentru FEADR) și a 
sectorului pescuitului și al acvaculturii 
(pentru EMFF)];

Justificare

Strategiile comune de turism, alături de avantajele politico-economice pe care le oferă prin 
creșterea competitivității, aduc o contribuție importantă la promovarea noului obiectiv de 
coeziune teritorială în conformitate cu Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) promovarea cooperării juridice și 
administrative și a cooperării între cetățeni 
și instituții (în cadrul obiectivului tematic 
de consolidare a capacității instituționale și 
a eficienței administrației publice);

(iv) promovarea cooperării juridice și 
administrative și a cooperării între cetățeni 
și instituții, inclusiv a cooperării 
transfrontaliere între administrații, în 
vederea îmbunătățirii comunicării și 
consultării tuturor părților implicate, în 
legătură cu necesitățile, planificarea și 
dezvoltarea infrastructurilor 
transfrontaliere (în cadrul obiectivului 
tematic de consolidare a capacității 
instituționale și a eficienței administrației 
publice);

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) realizarea și promovarea 
intervențiilor în sectorul turismului, în 
vederea dezvoltării zonelor în cauză;

Amendamentul 17
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Propunere de regulament
Articolul 6 – litera a – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivb) integrarea sistemului de transport al 
Uniunii în sistemele de transport din 
statele vecine UE;

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivc) dezvoltarea de noi infrastructuri de 
transport și turism, precum și 
îmbunătățirea sau extinderea celor 
existente;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea locală plasată sub Dezvoltarea locală plasată sub 
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responsabilitatea comunității în temeiul 
articolului 28 din Regulamentul (UE) 
nr./2012 [RDP] poate fi pusă în aplicare în 
programele de cooperare transfrontalieră, 
cu condiția ca grupul dezvoltării locale să 
fie alcătuit din reprezentanți a cel puțin 
două țări, dintre care una este un stat 
membru.

responsabilitatea comunității în temeiul 
articolului 28 din Regulamentul (UE) nr.
…/2012 [RDP] poate fi pusă în aplicare în 
programele de cooperare transfrontalieră, 
cu condiția ca grupul dezvoltării locale să 
fie alcătuit din reprezentanți local ai cel 
puțin două țări, dintre care una este un stat 
membru.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului rapoarte anuale 
cu privire la controlarea finanțării 
dezvoltării regionale europene pentru 
îndeplinirea obiectivul de cooperare 
teritorială.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se conferă Comisiei, pentru o perioadă 
de timp nedeterminată de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, 
competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 17 alineatul (1).

(2) Se conferă Comisiei, pentru o perioadă 
de cinci ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament, competența de a 
adopta actele delegate menționate la 
articolul 17 alineatul (1). Comisia 
întocmește un raport referitor la 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea competențelor se 
prelungește automat cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
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Justificare

Durata delegării competenței către Comisie ar trebui limitată la o perioadă de cinci ani, care 
poate fi prelungită dacă sunt îndeplinite anumite condiții, precum întocmirea unui raport și 
dacă Parlamentul și Consiliul nu prezintă obiecțiuni. Prezentul amendament ține cont de 
noua formulare-tip privind actele delegate.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexă – tabel – coloana 2 – rândul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

UNITATE UNITATE

EUR

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexă – tabel – coloana 3 – rândul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

DENUMIRE DENUMIRE

Cuantumul investițiilor realizate pentru 
îmbunătățirea accesului persoanelor cu 
mobilitate redusă la serviciile de turism

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexă – tabel – coloana 2 – rândul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

UNITATE UNITATE

EUR

Amendamentul 26
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Propunere de regulament
Anexă – tabel – coloana 3 – rândul 10b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

DENUMIRE DENUMIRE

Cuantumul investițiilor realizate în 
rețelele de ciclism

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexă – tabel – coloana 2 – rândul 10c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

UNITATE UNITATE

EUR

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexă – tabel – coloana 3 – rândul 10c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

DENUMIRE DENUMIRE

Cuantumul investițiilor realizate în 
patrimoniul natural, cultural, industrial și 
istoric

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexă – tabel – coloana 2 – rândul 16c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

UNITATE UNITATE

număr

Amendamentul 30
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Propunere de regulament
Anexă – tabel – coloana 3 – rândul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

DENUMIRE DENUMIRE

Secțiuni transfrontaliere nou construite, 
reconstruite sau îmbunătățite

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexă – tabel – coloana 2 – rândul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

UNITATE UNITATE

număr

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexă – tabel – coloana 3 – rândul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

DENUMIRE DENUMIRE

Tronsoane transfrontaliere nou 
construite, reconstruite sau îmbunătățite

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexă – tabel – coloana 2 – rândul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

UNITATE UNITATE

procent

Amendamentul 34
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Propunere de regulament
Anexă – tabel – coloana 3 – rândul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

DENUMIRE DENUMIRE

Schimbarea cotei modale a transportului 
public
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