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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei

Prezentul regulament stabilește dispozițiile care reglementează Fondul european de dezvoltare 
regională și abrogă Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. FEDER are ca obiectiv consolidarea 
coeziunii economice și sociale în Uniunea Europeană prin corectarea dezechilibrelor dintre 
regiuni. FEDER sprijină dezvoltarea regională și locală prin cofinanțarea investițiilor în 
cercetare și dezvoltare și în inovare, în aspectele legate de schimbările climatice și de mediu, 
în sprijinul acordat IMM-urilor, în serviciile de interes economic comun, în infrastructurile de 
telecomunicații, energie și transport, în infrastructurile de sănătate, educație și sociale și în 
dezvoltarea urbană durabilă. 

Opinia raportorului pentru aviz

Raportorul pentru aviz sprijină propunerea Comisiei, dar susține o mai bună integrare a 
obiectivelor UE 2020 în instrumentele structurale ale UE, în special în ceea ce privește 
prioritățile de finanțare. În plus, este indispensabil ca prezentul regulament să fie coerent cu 
regulamentele privind rețelele transeuropene de transport (TEN-T) și mecanismul Conectarea 
Europei (MCE).

Raportorul pentru aviz susține o abordare orientată spre obținerea de rezultate și sprijină 
utilizarea crescută a condiționalității (ex ante) în contextul unui transfer spre un transport și o 
mobilitate mai durabile și eficiente, precum și în contextul siguranței, al reducerii poluării 
sonore, al legislației de mediu și al protecției climei și biodiversității. 

Sectorul transporturilor este responsabil pentru aproximativ 24% din totalul emisiilor de CO2, 
înregistrând, de altfel, o creștere de 34% comparativ cu 1990. Dat fiind timpul necesar pentru 
conceperea și construirea unor proiecte de infrastructură pe scară largă, investițiile făcute în 
decursul următorilor ani vor defini transportul și mobilitatea pentru următoarele decenii. 
Pentru a asigura un standard de viață de bună calitate pentru următoarele generații de cetățeni 
ai UE, proiectele europene ar trebui să sprijine modurile de transport durabile, focalizându-se 
pe lanțuri de mobilitate care combină mersul pe jos, mersul cu bicicleta, utilizarea alternativă 
a automobilului de către mai multe persoane (utilizare în codiviziune – „car sharing”), 
utilizarea simultană a unei mașini personale de către mai multe persoane (utilizare în comun –
„car pooling”), precum și transportul public. Acestea ar trebui să fie îndeajuns de flexibile 
pentru a putea permite noi soluții de mobilitate. 

Dat fiind că Fondul de coeziune și FEDER sunt o sursă majoră de finanțare a transporturilor 
]n UE, este esențial să se opereze modificări ale priorităților de finanțare ale UE în cadrul lor 
și să se pună accentul pe investiții în mobilitatea inteligentă și durabilă pentru a evita – sau 
măcar pentru a limita – orice costuri externe conexe pe viitor. De asemenea, aceasta va reduce 
presiunea asupra viitoarelor bugete publice la nivelul regiunilor, al statelor membre și al UE. 
Europa nu-și mai poate permite să sprijine proiecte pe scară largă foarte costisitoare și 
îndelungate. În loc de a „gândi la scară mare”, UE ar trebui să înceapă să „acționeze 
inteligent”. 
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În acest context, valoarea adăugată europeană este decisivă; raportorul pentru aviz consideră 
că ajutorul structural ar trebui orientat spre consolidarea intermodalității, precum și spre 
eliminarea blocajelor, completarea legăturilor transfrontaliere absente și garantarea respectării 
depline a legislației în domeniul siguranței și al protecției mediului, climei și biodiversității. 
În acest scop este nevoie de evaluări mai bune ale impactului asupra mediului și criterii ex-
ante clare pentru a stimula beneficiarii și a-i ajuta să-și regândească politicile la nivel național, 
regional și local.

Acest punct de vedere este reflectat de amendamentele ce urmează.

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 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 176 din tratat prevede că 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să redreseze
principalele dezechilibre regionale 
existente în Uniune. Astfel, FEDER 
contribuie la reducerea diferenței între 
nivelurile de dezvoltare ale diferitelor 
regiuni și la recuperarea decalajului de 
către regiunile cele mai puțin favorizate, 
inclusiv zonele rurale și urbane, zonele 
industriale în declin, precum și regiunile 
afectate de un handicap natural sau 
demografic grav și permanent, precum 
regiunile insulare și zonele muntoase, 
zonele cu densitate mică a populației și 
regiunile de frontieră.

(1) Articolul 176 din tratat prevede că 
Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDER) este destinat să contribuie la 
corectarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune și, astfel, să 
consolideze principiul coeziunii 
teritoriale. Astfel, FEDER contribuie la 
reducerea diferenței între nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și la 
recuperarea decalajului de către regiunile 
cele mai puțin favorizate, inclusiv zonele 
rurale și urbane, zonele industriale în 
declin, precum și regiunile afectate de un 
handicap natural sau demografic grav și 
permanent, precum regiunile insulare și 
zonele muntoase, zonele cu densitate mică 
a populației și regiunile de frontieră.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Consolidarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale presupune 
remedierea dezechilibrelor teritoriale 
existente și eliminarea disparităților în 
ceea ce privește dezvoltarea și 
accesibilitatea. Pentru a realiza acest 
lucru, o reechilibrare a activităților între 
zonele litorale și zonele din interior, între 
zonele urbane și cele rurale, între zonele 
deservite corespunzător și cele izolate este 
indispensabilă și trebuie să figureze 
printre prioritățile politicii de coeziune, 
astfel cum a fost pusă în aplicare prin 
prezentul regulament. Având în vedere 
acest obiectiv imperativ, trebuie să se 
încurajeze și să se garanteze amenajarea 
echilibrată a teritoriului, de o manieră 
care să respecte mediul și să fie axată pe 
infrastructuri de transport, de energie, de 
servicii și de turism performante și 
durabile, capabile să se dezvolte fără 
niciun obstacol fizic, tehnic sau 
administrativ. O astfel de abordare 
integrată este de natură să susțină o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și să ajute Uniunea să-și 
atingă obiectivele în domeniul dezvoltării 
regionale.

Justificare

Coeziunea economică, socială și teritorială este o condiție sine qua non a unei creșteri 
inteligente, durabile și favorabile incluziunii în Europa. Din păcate, persistența 
dezechilibrelor teritoriale, sub aspectul dinamismului și al accesibilității, reprezintă un 
obstacol în calea acestei coeziuni. Pentru a putea depăși această problemă, trebuie 
încurajată, prin intermediul obiectivului FEDER „Investiții pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă”, o reechilibrare între teritorii, axată pe infrastructuri 
performante.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) După cum se precizează în Rezoluția 
Parlamentului European din 8 iunie 2011 
privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii, turismul reprezintă o nouă 
competență conferită Uniunii, iar 
strategia europeană privind turismul ar 
trebui să vizeze sporirea competitivității 
sectorului și să fie susținută prin finanțări 
adecvate în următoarea perioadă.

Justificare

Acest amendament are scopul de a face o trimitere mai clară la rolul pe care îl are turismul 
conform Regulamentului FEDER.

Amendamentul 4

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 în primul rând pe cercetare și 
inovare, pe întreprinderile mici și mijlocii, 
pe reducerea la minimum a costurilor 
externe, pe atenuarea schimbărilor 
climatice și pe dezvoltarea de 
infrastructuri de transport durabile. 
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.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Atunci când sprijină investițiile în 
proiecte de transport și mobilitate, 
FEDER se orientează către obiectivele 
definite în Cartea albă a Comisiei 
intitulată „Foaie de parcurs pentru un 
spațiu european unic al transporturilor -
Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punctul de vedere al 
resurselor”1 și în rezoluția 
corespunzătoare a Parlamentului 
European din 15 decembrie 20112.
__________________
1 COM(2011)144.
2 P7_TA(2011)0584.

Amendamentul 6

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, de mediu și 
de mobilitate care afectează zonele urbane 
și definirea unei proceduri pentru a stabili 
lista de orașe vizate de aceste acțiuni și 
alocarea financiară rezervată pentru 
acestea.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Trecerea la o mobilitatea durabilă -
bazată pe transportul de tip multimodal și 
pe sisteme de transport integrate, precum 
și pe direcționarea traficului internațional 
și de tranzit în afara centrelor urbane -
este deosebit de importantă pentru 
realizarea obiectivelor Strategiei Europa 
2020, dat fiind faptul că transporturile se 
află la originea a 24% din totalul 
emisiilor de CO2 din Uniune, iar emisiile 
din sectorul transporturilor în UE au 
crescut cu 34% față de nivelul din 1990. 
Mobilitatea durabilă va necesita investiții 
majore, de exemplu în proiecte de ocolire 
a zonelor urbane, în promovarea unui 
transport public modern și ecologic, în 
sisteme inteligente de gestionare a 
traficului, precum și în platforme logistice 
publice sau terminale intermodale.

Amendamentul 8
Propunere de regulament
Considerentul 7b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) În urma unor investiții publice în 
valoare de miliarde de euro, alte sectoare 
au realizat reduceri substanțiale ale 
emisiilor de gaze cu efect de seră, în 
cuantum de –34% în sectorul industrial, –
14% în gospodării și –17% în operațiunile 
de generare de energie, comparativ cu 
1990.

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 7c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) Este indispensabil să se stabilească 
noi priorități în materie de finanțare, care 
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să se focalizeze pe realizarea unui sistem 
de transport multimodal complex, dat 
fiind că, în trecut, cea mai mare parte a 
investițiilor din domeniul transporturilor 
furnizate de FEDER au fost direcționate 
spre transportul rutier, deși transportul 
rutier este deja responsabil pentru 72% 
din toate emisiile de CO2 provenite din 
sectorul transporturilor al UE1.
__________________
1 A se vedea Agenția Europeană de Mediu 
(2011): Raportul AEM nr. 7/2011 –
TERM 2011: transport indicators 
tracking progress. towards environmental 
targets in Europe (TERM 2011: 
monitorizarea progreselor în raport cu 
indicatorii în materie de transporturi. 
Realizarea obiectivelor de mediu în 
Europa).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a identifica sau a testa noi soluții 
pentru problemele referitoare la 
dezvoltarea urbană durabilă relevante la 
nivelul Uniunii, FEDER ar trebui să 
sprijine acțiunile inovatoare în domeniul 
dezvoltării urbane durabile.

(9) Pentru a identifica sau a testa noi soluții 
pentru problemele referitoare la 
dezvoltarea urbană durabilă relevante la 
nivelul Uniunii, FEDER ar trebui să 
sprijine acțiunile și tehnologiile inovatoare 
în domeniul dezvoltării urbane durabile, 
inclusiv sistemele inovatoare de 
gestionare a traficului, încurajând 
îndeosebi utilizarea transporturilor 
ecologice, intermodalitatea și mobilitatea 
durabilă între orașe și zonele periurbane 
și rurale.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Turismul dispune de un vast 
potențial de dezvoltare, constituie ca o 
importantă pârghie de creștere, dispune 
de o structură economică densă, 
incorporând multe IMM-uri, și furnizează 
un număr ridicat de locuri de muncă. 
Acesta are, așadar, o importanță 
strategică pentru Uniune, iar FEDER ar 
trebui să sprijine această industrie și 
sectoarele sale conexe. Sprijinul FEDER 
este cu atât mai indicat, cu cât turismul 
are un impact real asupra coeziunii, 
dinamismului, atractivității și amenajării 
teritoriului, precum și asupra mediului. 
Sprijinul acordat de FEDER pentru 
acțiuni în favoarea profesioniștilor și a 
clienților, destinate să garanteze existența 
și folosirea unor infrastructuri și practici 
turistice durabile, responsabile și de 
calitate, care respectă mediul, patrimoniul 
natural și biodiversitatea, poate contribui 
la atingerea obiectivelor politicii de 
coeziune, ale Strategiei Europa 2020 și a 
obiectivelor legate de protecția mediului. 

Justificare

Turismul contribuie semnificativ la creșterea economică și la competitivitatea europeană. 
Sectorul se confruntă cu un număr de provocări care sunt fundamentale pentru viitorul său și, 
în același timp, are un impact considerabil asupra mediului, coeziunii, dinamismului regional 
și amenajării teritoriului. Trebuie așadar prevăzută posibilitatea unei intervenții a FEDER în 
vederea sprijinirii măsurilor care pot contribui la atingerea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 și ale politicii de coeziune.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 9b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) Având în vedere dispozițiile enunțate 
în Foaia de parcurs a Parlamentului 
European pentru un spațiu european unic 
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al transporturilor [2011/2096(INI)], 
finanțările FEDER în domeniul urban țin 
seama de planurile de mobilitate urbană 
durabilă pentru zonele urbane în cauză, 
respectând principiul subsidiarității.

Justificare

Potrivit logicii Foii de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor, în care 
Parlamentul European solicită propuneri cu privire la mobilitatea urbană până în 2015, 
dispozițiile planului de mobilitate urbană trebuie să fie definite de Comisia Europeană, iar 
sprijinul FEDER trebuie să țină seama de aceste planuri pentru a verifica dacă proiectele 
sunt eligibile pentru finanțare și dacă fondurile alocate sunt utilizate în mod corespunzător.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) FEDER ar trebui să trateze problemele 
de accesibilitate și de depărtare de piețele 
importante cu care se confruntă regiunile 
cu o densitate foarte mică a populației, 
menționate în protocolul nr. 6 privind 
dispozițiile speciale pentru obiectivul nr. 6 
în cadrul Fondurilor structurale din 
Finlanda și din Suedia anexat la Actul de 
aderare din 1994. De asemenea, ar trebui 
ca FEDER să abordeze dificultățile 
deosebite cu care se confruntă anumite 
insule, zone muntoase, regiuni de frontieră 
și regiuni slab populate a căror situație 
geografică încetinește dezvoltarea, cu 
scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă a 
acestor zone și regiuni.

(10) FEDER ar trebui să trateze problemele 
de accesibilitate și de depărtare de piețele 
importante cu care se confruntă regiunile 
cu o densitate foarte mică a populației, 
menționate în protocolul nr. 6 privind 
dispozițiile speciale pentru obiectivul nr. 6 
în cadrul Fondurilor structurale din 
Finlanda și din Suedia anexat la Actul de 
aderare din 1994. De asemenea, ar trebui 
ca FEDER să abordeze dificultățile 
deosebite cu care se confruntă anumite 
insule, zone muntoase, regiuni de frontieră 
și regiuni slab populate a căror situație 
geografică încetinește dezvoltarea, cu 
scopul de a încuraja dezvoltarea durabilă a 
acestor zone și regiuni. Următoarele pe 
lista priorităților FEDER ar trebui să fie 
serviciile regulate de transport înspre și 
dinspre capitalele naționale și regionale, 
legăturile între orașe și regiunile sau 
zonele periurbane, inclusiv zonele rurale, 
conexiunile între zonele industriale și 
aeroporturile internaționale, precum și 
infrastructurile pentru schimburile 
culturale și infrastructurile turistice.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Fondurile FEDER dedicate 
infrastructurilor de transport ar trebui să 
aibă drept obiectiv, pe lângă cofinanțarea 
unui sistem de transport mai durabil, 
stimularea coeziunii sociale și teritoriale a 
Uniunii, reducerea diferențelor de 
dezvoltare dintre regiuni și, în special 
ameliorarea accesibilității și mobilității 
populației.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Articolul 195 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene prevede 
că Uniunea completează acțiunea statelor 
membre în sectorul turismului, în special 
prin promovarea competitivității 
întreprinderilor Uniunii în acest sector.

Justificare

De la intrarea în vigoare a tratatului, turismul este definit în mod explicit ca unul dintre 
domeniile de politică unde UE poate lua măsuri. Această modificare trebuie să fie reflectată 
în legislație și în normele de finanțare.

Amendamentul 16

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 

FEDER contribuie la finanțarea sprijinului 
care are drept scop consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale, corectând 
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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.

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 și ținând cont de 
dificultățile cu care se confruntă 
teritoriile care prezintă dezavantaje 
naturale sau demografice grave și 
permanente.

Amendamentul 17
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 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 care le oferă 
servicii de bază cetățenilor în domeniul 
energiei, al mediului, al turismului și al 
transportului sustenabil și al tehnologiilor 
informației și ale comunicației (TIC);

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) investiții în măsuri privind creșterea 
eficienței energetice în sectorul 
transporturilor, în special în sectorul 
transportului urban;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea unui potențial endogen prin 
sprijinirea dezvoltării regionale și locale și 

(d) dezvoltarea unui potențial endogen prin 
sprijinirea dezvoltării regionale și locale și 
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a cercetării și inovării. Aceste măsuri 
includ:

a cercetării și inovării, având grijă, în 
același timp, să nu crească sarcinile 
birocratice. Aceste măsuri includ:

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) sprijin pentru organismele publice de 
cercetare și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei și a cercetării aplicate în 
întreprinderi;

(iii) sprijin pentru organismele publice de 
cercetare și inovare și investiții în favoarea 
tehnologiei, a siguranței transporturilor, a 
inovării tehnologice în materie de 
transporturi și mobilitate, precum și a 
cercetării aplicate în întreprinderi;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 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 și de cele mai bune 
practici între regiuni, orașe și principalii 
actori sociali, economici și de mediu;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv a) crearea de noi capacități, studii și 
acțiuni pregătitoare;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2
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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

Justificare

Pentru ca FEDER să sprijine în mod eficient obiectivul „Investiții pentru creștere economică 
și ocuparea forței de muncă”, domeniul său de aplicare trebuie să includă mediul, 
transportul și TIC, care reprezintă domenii-cheie pentru realizarea acestui obiectiv.

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) proiectele de anvergură privind 
realizarea unor conexiuni rutiere fără o 
conexiune transfrontalieră, aeroporturile 
aflate la o distanță de 200 km unul de 
celălalt care nu cooperează pentru 
folosirea capacităților de infrastructură;

Amendamentul 25

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 
(UE) nr. […]/2012 [RDC]

(i) cel puțin 80 % din resursele totale ale 
FEDER la nivel național sunt alocate unui 
număr de maxim trei obiective tematice 
dintre cele stabilite la articolul 9 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC];

Justificare

Politica regională trebuie să țină cont de diferitele necesități ale teritoriilor. Concentrarea 
tematică este, fără îndoială, necesară, dar nu se pot lua decizii fără a lua în considerare 
caracteristicile diferite ale regiunilor. Evaluarea necesităților, efectuată de fiecare regiune 
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împreună cu Comisia, va permite stabilirea priorităților pentru finanțare.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi;

(a) promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării 
economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi în domeniile 
fundamentale pentru creșterea și 
competitivitatea europeană, îndeosebi 
turismul și sectoarele sale conexe;

Justificare

Structura economică a sectorului turismului, care incorporează multe IMM-uri, este foarte 
densă. Creșterea concurenței la nivel mondial și necesitatea protejării competitivității 
întreprinderilor din acest sector impun necesitatea unui sprijin din partea Uniunii pentru 
promovarea spiritului antreprenorial și a creării de întreprinderi în turism și în sectoarele 
sale conexe.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – 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 punerea în aplicare de 
noi modele de afaceri pentru IMM-uri, în 
special pentru a favoriza 
internaționalizarea;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dezvoltarea activităților IMM-urilor 
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în domenii emergente legate de provocări 
europene și regionale, de exemplu în 
elaborarea și promovarea unor servicii 
legate de noile forme de turism care 
respectă mediul și de turism ecologic;

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) investiții în proiecte de turism și 
promovarea de măsuri în conformitate cu 
Strategia europeană privind turismul;

Justificare

Acest amendament reflectă articolul 195 din TFUE, care stipulează că Uniunea completează 
acțiunea statelor membre în sectorul turismului.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – 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) creșterea eficienței energetice și a 
utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice și în sectorul 
locuințelor;
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) promovarea strategiilor de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon pentru zonele 
urbane;

(e) promovarea strategiilor de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon pentru zonele 
urbane, în special prin încurajarea unui 
transport și a unei mobilități locale, 
urbane și regionale durabile, cum ar fi 
transportul public și mobilitatea prin 
mijloace nemotorizate;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – 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 reabilitarea siturilor 
necultivate și reducerea poluării aerului, 
inclusiv în zonele situate în imediata 
vecinătate a zonelor urbane;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e a) sprijinirea potențialului de creștere 
endogen al anumitor zone prin sporirea 
accesibilității și utilizării resurselor 
naturale și culturale specifice și prin 
dezvoltarea unui turism regional și local 
durabil;

Amendamentul 35
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 6 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) acțiuni de promovare a unui turism 
durabil, pentru a încuraja inițiative și 
practici responsabile din partea 
profesioniștilor din domeniul turismului, 
din partea sectoarelor conexe și a 
turiștilor, inclusiv acțiuni de atenuare a 
impactului acestui sector asupra mediului 
și de ușurare a adaptării la schimbările 
climatice;

Justificare

Turismul are un impact real asupra mediului. Ar trebui, deci, încurajate acțiunile care 
contribuie la atenuarea efectelor sale negative asupra patrimoniului și a biodiversității și 
care inspiră comportamente responsabile și favorizează realizarea de infrastructuri durabile.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) promovarea sistemelor de transport 
durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore:

(7) promovarea unei comodalități eficiente 
care să aibă drept obiectiv crearea unor
sisteme de transport durabile, sigure și 
eficiente din punctul de vedere al 
mediului, concentrându-se, în același 
timp, asupra îmbunătățirii infrastructurii 
existente, asupra completării conexiunilor 
transfrontaliere cu legăturile care lipsesc 
și asupra eliminării blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore, inclusiv 
în ceea ce privește conexiunile la zonele 
regionale, locale, rurale și urbane:

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 7 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinirea unui spațiu european unic al 
transporturilor de tip multimodal prin 
investiții în rețeaua transeuropeană de 
transport (TEN-T);

(a) sprijinirea unui spațiu european unic al 
transporturilor co-modal durabil, sigur și 
eficient prin investiții în rețeaua 
transeuropeană de transport, punând 
accentul pe integrarea statelor membre 
care au aderat la Uniunea Europeană la 1 
mai 2004 sau după această dată și pe 
nevoile lor în domeniul infrastructurii, pe 
baza solidarității și a coeziunii teritoriale, 
cu accentul pe eficiența de mediu în 
contextul modernizării infrastructurii 
existente pe termen scurt, fără a miza pe 
realizarea pe termen lung a unor proiecte 
foarte ample;

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stimularea mobilității regionale prin 
conectarea legăturilor rutiere secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T;

(b) stimularea mobilității regionale prin 
interconectarea legăturilor rutiere și a 
rețelelor secundare și terțiare cu 
infrastructura TEN-T;

Justificare

Mobilitatea regională, precum și dinamismul și atractivitatea teritoriilor depind foarte mult 
de existența unor interconexiuni eficiente între infrastructurile TEN-T și rețelele și legăturile 
rutiere secundare și terțiare.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 7 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) stimularea mobilității regionale prin 
conectarea legăturilor rutiere secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T;

(b) stimularea mobilității regionale prin 
conectarea legăturilor rutiere secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T și prin 
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investirea în aeroporturi regionale;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – 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;

(c) îmbunătățirea, modernizarea și, 
dezvoltarea unor sisteme de transport 
sigure, inteligente, interoperabile, 
silențioase, bazate pe energia din surse 
regenerabile și care respectă mediul și 
promovarea unui transport și unei 
mobilități durabile și accesibile la nivel 
regional, local, rural și urban;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 7  – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) completarea infrastructurilor de 
transport fundamentale în regiunile mai 
puțin dezvoltate pentru a consolida 
coeziunea teritorială și socială, pentru a 
stimula ocuparea forței de muncă și a 
crea un sistem de transport durabil și 
interoperabil, implementând un transport 
eficient din punct de vedere ecologic și 
îmbunătățind siguranța, confortul și 
accesibilitatea transportului pentru 
cetățenii europeni;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 –punctul 7 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea unui sistem feroviar (d) încurajarea unei dezvoltări optime a 
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global, interoperabil și de înaltă calitate; traficului prin introducerea unor sisteme 
de transport inteligente, cum ar fi
dezvoltarea și sprijinirea unor sisteme 
feroviare globale, interoperabile, 
accesibile și de înaltă calitate, inclusiv prin 
implementarea Sistemului european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS) și prin măsuri de reducere la 
sursă a zgomotului produs de transportul 
feroviar de marfă; sprijinirea serviciilor 
de transport cu autobusul și a serviciilor 
de transport pe apă durabile care respectă 
mediul;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 7 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dezvoltarea unui sistem complex de 
transport multimodal care să cuprindă 
platforme publice de logistică, terminale 
intermodale și sprijin inițial în favoarea 
legăturilor regulate de transport 
intermodal, precum și includerea zonelor 
industriale și a aeroporturilor 
internaționale în transportul multimodal 
și conectarea adecvată a acestora la 
infrastructura transeuropeană și la 
infrastructurile naționale fundamentale;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – punctul 7 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) modernizarea și eficientizarea 
transportului urban;

Amendamentul 45
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 7 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dezvoltarea unor sisteme durabile de 
transport maritim sau aerian, capabile să 
contribuie la obținerea unui acces cât mai 
mare la insule pentru pasageri și mărfuri;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 7 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d a) dezvoltarea infrastructurilor 
turistice, inclusiv a infrastructurii de 
transport către siturile sau obiectivele 
turistice;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 7 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dezvoltarea unei rețele sigure de 
transport, în special pentru atingerea 
obiectivului de reducere cu 50 % a 
numărului de victime ale accidentelor 
rutiere;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 7 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d b) stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare 
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la infrastructura TEN-T;

Amendamentul 49

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 dezvoltă în continuare lista 
indicatorilor comuni, ținând seama, 
printre altele, de reducerea la minimum a 
costurilor externe, de protejarea climei și 
de reducerea accidentelor, a poluării 
aerului și a poluării sonore în 
conformitate cu articolul 24 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC] și de dispozițiile Rezoluției 
Parlamentului European referitoare la 
Foaia de parcurs pentru un spațiu 
european unic al transporturilor 
[2011/2096(INI)]. În ceea ce privește 
indicatorii comuni, valorile de referință se 
stabilesc la zero și țintele cumulative se 
fixează pentru 2022.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește indicatorii de rezultate 
specifici fiecărui program, valorile de 
referință se bazează pe ultimele date 
disponibile și țintele se fixează anul pentru 
2022, dar pot fi exprimate în termeni 
cantitativi sau calitativi.

(3) În ceea ce privește indicatorii de 
rezultate specifici fiecărui program, 
valorile de referință se bazează pe ultimele 
date disponibile și obiectivele se fixează 
pentru anul 2022, fiind exprimate în 
termeni cantitativi și calitativi.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
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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) În cadrul programelor operaționale, 
FEDER sprijină dezvoltarea urbană 
durabilă prin strategii care stabilesc acțiuni 
integrate pentru a aborda provocări 
economice, sociale, climatice, de mediu și 
de mobilitate care afectează zonele urbane.

Amendamentul 52

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

Amendamentul 53

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Având în vedere dispozițiile enunțate 
în Foaia de parcurs a Parlamentului 
European pentru un spațiu european unic 
al transporturilor [2011/2096(INI)], 
sprijinul acordat dezvoltării urbane ține 
seama, respectând principiul 
subsidiarității, de eventualele planuri de 
mobilitate urbană durabilă concepute 
pentru zonele urbane în cauză, ale căror 
dispoziții sunt definite de Comisia 
Europeană într-o propunere privind 
mobilitatea urbană, care urmează să fie 
prezentată până în 2015.
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Justificare

Potrivit logicii Foii de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor, în care 
Parlamentul European solicită propuneri cu privire la mobilitatea urbană până în 2015, 
dispozițiile planului de mobilitate urbană trebuie să fie definite de Comisia Europeană, iar 
sprijinul FEDER trebuie să țină seama de aceste planuri pentru a verifica dacă proiectele 
sunt eligibile pentru finanțare și dacă fondurile alocate sunt utilizate în mod corespunzător.

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) îmbunătățirea sănătății și a calității 
vieții populației din zonele urbane prin 
reducerea accidentelor, a poluării sonore 
și a poluării aerului prin proiecte de 
transport cofinanțate;

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) bugetul orașului pe cap de locuitor;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) existența unei strategii în ceea ce 
privește acțiunile integrate destinate 
abordării provocărilor economice, sociale, 
climatice și de mediu care afectează zonele 
urbane.

(b) existența unei strategii în ceea ce 
privește acțiunile integrate destinate 
abordării provocărilor economice, sociale, 
climatice, de mediu și de mobilitate care 
afectează zonele urbane.

Amendamentul 57
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispozițiile prevăzute la litera (a) nu 
constituie un obstacol pentru selectarea 
unor orașe situate în regiuni periferice 
sau insulare sau a unor orașe a căror 
populație este semnificativ mai redusă 
decât a marilor aglomerații urbane ale 
statului membru în cauză.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele operaționale cofinanțate de 
FEDER care vizează zonele afectate de un 
handicap natural sau demografic grav și 
permanent, prevăzute la articolul 111 
alineatul (4) din Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 [RDC], acordă o atenție 
deosebită abordării dificultăților specifice 
cu care se confruntă aceste zone.

Programele operaționale cofinanțate de 
FEDER care vizează zonele afectate de un 
handicap natural sau demografic grav și 
permanent, prevăzute la articolul 111 
alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC], acordă o atenție 
deosebită îmbunătățirii mobilității și 
accesibilității acestor regiuni, precum și
abordării dificultăților specifice cu care se 
confruntă aceste zone.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) serviciile de transport de mărfuri și un 
ajutor pentru demararea serviciilor de 
transport;

(b) serviciile de transport de mărfuri și un 
ajutor pentru demararea serviciilor de 
transport sigure, bazate pe mobilitatea 
durabilă;
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Amendamentul 60
Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) posibilitățile specifice de proiecte de 
turism durabil, bazate pe protejarea 
patrimoniului natural, cultural și istoric;

Amendamentul 61

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Toate întreprinderile stabilite în 
regiuni ultraperiferice pot beneficia de 
alocația adițională specifică și, prin 
derogare de la articolul 3 alineatul (1) 
litera (a), de orice investiție productivă 
finanțată în temeiul FEDER.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Evaluare

Până cel târziu la 31 decembrie 2017, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European un raport de evaluare privind 
realizarea obiectivelor stabilite de 
prezentul regulament.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Anexă – rândul 10a (nou)
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Textul propus de Comisie

Turism vizite Număr de vizite la 
atracțiile care beneficiază 
de sprijin 

Amendamentul Parlamentului

Turism vizite Număr de vizite la 
atracțiile care beneficiază 
de sprijin 

EUR Volumul investițiilor în 
mobilitate durabilă și 
inteligentă

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Anexă – rândul 15

Textul propus de Comisie

Cale ferată km Lungimea totală a noii 
linii de cale ferată
 din care: TEN-T

km Lungimea totală a liniei 
de cale ferată renovate sau 
modernizate
 din care: TEN-T

Amendamentul Parlamentului

Cale ferată km Lungimea totală a noii 
linii de cale ferată
 din care: TEN-T

km Lungimea totală a liniei 
de cale ferată reparate,
renovate sau modernizate
 din care: TEN-T
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Amendamentul 65

Propunere de regulament
Anexă – rândul 16a

Textul propus de Comisie

Cale ferată km Lungimea totală a noii 
linii de cale ferată

 din care: TEN-T

km Lungimea totală a liniei 
de cale ferată renovate sau 
modernizate

 din care: TEN-T

Amendamentul Parlamentului

Cale ferată km Lungimea totală a noii 
linii de cale ferată

 din care: TEN-T

km Lungimea totală a liniei 
de cale ferată renovate sau 
modernizate

 din care: TEN-T

număr secțiuni transfrontaliere 
nou-construite, 
reconstruite sau 
modernizate

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Anexă – rândul 16a (nou)

Textul propus de Comisie

Transport
Cale ferată km Lungimea totală a noii 

linii de cale ferată
din care: TEN-T

km Lungimea totală a liniei 
de cale ferată renovate sau 
modernizate
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Amendamentul Parlamentului

Transport
Cale ferată km Lungimea totală a noii 

linii de cale ferată
din care: TEN-T

km Lungimea totală a liniei 
de cale ferată renovate sau 
modernizate

tone/km Creșterea volumului de 
mărfuri în transportul 
feroviar

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Anexă – rândul 16b (nou)

Textul propus de Comisie

Transport
Cale ferată km Lungimea totală a noii 

linii de cale ferată
din care: TEN-T

km Lungimea totală a liniei 
de cale ferată renovate sau 
modernizate

Amendamentul Parlamentului

Transport
Cale ferată km Lungimea totală a noii 

linii de cale ferată
din care: TEN-T

km Lungimea totală a liniei 
de cale ferată renovate sau 
modernizate

călători/km Creșterea numărului 
călătorilor în transportul 
feroviar

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Anexă – rândul 16c (nou)
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Textul propus de Comisie

Transport
Cale ferată km Lungimea totală a noii 

linii de cale ferată
din care: TEN-T

km Lungimea totală a liniei 
de cale ferată renovate sau 
modernizate

Amendamentul Parlamentului

Transport
Cale ferată km Lungimea totală a noii 

linii de cale ferată
din care: TEN-T

km Lungimea totală a liniei 
de cale ferată renovate sau 
modernizate

km Lungimea totală a liniei 
de cale ferată echipate cu 
sistemul ERTMS

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Anexă – rândul 19

Textul propus de Comisie

Drumuri km Lungimea totală a 
drumurilor construite 
recent
din care: TEN-T

km Lungimea totală a 
drumurilor renovate sau 
modernizate
din care: TEN-T

Amendamentul Parlamentului

Drumuri km Lungimea totală a 
drumurilor construite 
recent
din care: TEN-T

km Lungimea totală a 
drumurilor reparate,
renovate sau modernizate
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din care: TEN-T

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Anexă – rândul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Drumuri km Lungimea totală a 
drumurilor construite 
recent

 din care: TEN-T

km Lungimea totală a 
drumurilor renovate sau
modernizate

 din care: TEN-T

Amendamentul Parlamentului

Drumuri km Lungimea totală a 
drumurilor construite 
recent

 din care: TEN-T

km Lungimea totală a 
drumurilor renovate sau 
modernizate

 din care: TEN-T

număr secțiuni transfrontaliere 
nou-construite, 
reconstruite sau 
modernizate

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Anexă – rândul 20a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul Parlamentului

Aeroporturi minute Reducerea totală a 
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internaționale duratei medii necesare 
pentru a ajunge la 
aeroport cu ajutorul 
mijloacelor de transport 
public de la cel mai 
apropiat centru urban

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Anexă – rândul 21a (nou)

Textul propus de Comisie

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

Amendamentul Parlamentului

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

procent Modificarea cotei modale 
a transportului public și a 
mobilității prin mijloace 
nemotorizate, cum ar fi 
mersul pe jos și mersul cu 
bicicleta

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Anexă – rândul 21a (nou)

Textul propus de Comisie

Transport urban călătorii pentru persoane Creșterea numărului de 
călătorii pentru persoane 
utilizând serviciile de 
transport urban care 
beneficiază de sprijin
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Amendamentul Parlamentului

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

vehicule cu un caracter 
mai eco-eficient

Creșterea numărului de 
vehicule și dezvoltarea 
infrastructurii aferente 
pentru a asigura un 
transport urban mai eco-
eficient

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Anexă – 22a (nouă)

Textul propus de Comisie

Căi navigabile interioare tone-km Creșterea cantității de 
mărfuri transportate pe căi 
navigabile interioare 
îmbunătățite

Amendamentul Parlamentului

Căi navigabile interioare tone-km Creșterea cantității de 
mărfuri transportate pe căi 
navigabile interioare 
îmbunătățite

călătorii pentru persoane Creșterea numărului de 
persoane care utilizează 
serviciile de transport pe 
căi navigabile interioare

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Anexă – rândul 22a (nou)

Textul propus de Comisie



PE486.006v02-00 36/37 AD\905853RO.doc

RO

Amendamentul Parlamentului

Efect climatic milioane de tone de
echivalent CO2

modificarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră 
rezultată în urma măsurii 
(măsurilor) cofinanțate

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Anexă – rândul 27

Textul propus de Comisie

Epurarea apelor uzate echivalent populație Populație suplimentară 
care beneficiază de o mai 
bună epurare a apelor 
uzate

Amendamentul Parlamentului

Epurarea apelor uzate echivalent populație Capacitatea suplimentară 
de epurare a apelor uzate

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Anexă – rândul 32

Textul propus de Comisie

Natură și biodiversitate hectare Suprafața habitatelor 
aflate într-o mai bună 
stare de conservare

Amendamentul Parlamentului

Natură și biodiversitate hectare Suprafața biotopurilor 
reabilitate
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