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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei

Prezentul regulament stabilește dispozițiile care reglementează Fondul de coeziune și abrogă 
Regulamentul (CE) nr. 1084/2006. Fondul de coeziune sprijină statele membre al căror VNB 
pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE-27 să investească în rețelele de 
transport TEN-T, în domeniul mediului și în proiecte energetice benefice pentru mediu. 
Pentru a asigura coerența cu rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) și mecanismul 
Conectarea Europei (MCE), propunerea prevede ca, din Fondul de coeziune prevăzut pentru 
2014-2020, 10 miliarde de euro să fie rezervați pentru a fi alocați pentru finanțarea rețelelor 
de transport principale în cadrul mecanismului Conectarea Europei. 

Opinia raportorului pentru aviz

Raportorul sprijină propunerea Comisiei, însă 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 absolut necesar să existe o coerență între prezentul regulament și 
Regulamentele privind rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) și mecanismul 
Conectarea Europei (MCE) .

Raportorul sprijină o abordare bazată pe obținerea de rezultate și sporirea utilizării 
condiționalității ex ante pentru a realiza trecerea către un sector al transporturilor și mobilității 
mai sustenabil și mai eficient și pentru a asigura siguranța, reducerea zgomotului , legislația în 
domeniul mediului și protecția climei și biodiversității. 

Din totalul emisiilor de CO2, care au crescut cu 34% față de nivelul din 1990, 24% sunt 
produse de sectorul transporturilor. Având în vedere timpul necesar pentru a concepe și 
implementa proiectele de infrastructură de mare anvergură, investițiile din anii următori vor fi 
decisive pentru sectorul transporturilor și mobilității în următoarele decenii. Pentru a asigura 
standarde de viață de calitate pentru următoarele generații de cetățeni ai UE, proiectele 
europene ar trebui să sprijine mijloacele sustenabile, acordând o atenție deosebită lanțurilor de 
mobilitate care combină mersul pe jos, mersul cu bicicleta, utilizarea alternativă a 
automobilului de către mai multe persoane („car sharing”) sau utilizarea simultană a unei 
mașini personale de către mai multe persoane („car pooling”), transportul public și care sunt 
suficient de flexibile pentru a face posibile noi soluții ce vizează mobilitatea. 

Întrucât Fondul de coeziune și FEDER reprezintă unele dintre sursele principale de finanțare 
ale sectorului transporturilor din UE, este extrem de important ca prioritățile în materie de 
finanțare ale UE să fie reorientate în cadrul de care aparțin, astfel încât să se concentreze 
asupra investițiilor în proiecte de mobilitate inteligente și sustenabile pentru a preveni, sau cel 
puțin limita, orice costuri externe în acest domeniu în viitor. Astfel, se reduc costurile cu care 
se vor confrunta bugetele publice în viitor la nivelul regiunilor, al statelor membre și al UE. 
Europa nu își mai poate permite să sprijine proiecte de mare anvergură extrem de costisitoare 
și care durează foarte mult timp. În loc de a „gândi la scară largă” UE ar trebui să „ia măsuri 
inteligente”. 
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În acest sens, valoarea adăugată europeană este decisivă și raportorul consideră că sprijinul 
structural ar trebui să se concentreze asupra consolidării intermodalității, eliminării 
obstacolelor, completării cu conexiunile transfrontaliere care lipsesc și să asigure că legislația 
în materie de siguranță și protecția mediului, climei și biodiversității este respectată pe deplin. 
Pentru aceasta, este nevoie de evaluări ale impactului de mediu mai eficiente și de criterii ex 
ante clare pentru a stimula beneficiarii și pentru a-i determina să-și revizuiască politicile la 
nivel național, regional și local. 

Acest punct de vedere este evidențiat în amendamentele de mai jos. 

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 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 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 ar 
trebui, prin urmare, să ofere o susținere 
financiară proiectelor care prezintă o 
valoare adăugată europeană, din 
domeniul mediului și al rețelelor 
transeuropene din sfera infrastructurii de 
transport.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Proiectele privind rețeaua 
transeuropeană de transport finanțate de 
Fondul de coeziune sunt în conformitate cu 
orientările adoptate prin Decizia nr. 
661/2010/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 7 iulie 2010 privind 

(4) Proiectele privind rețeaua 
transeuropeană de transport finanțate de 
Fondul de coeziune sunt în conformitate cu 
orientările adoptate prin Decizia nr. 
661/2010/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 7 iulie 2010 privind 
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orientările Uniunii pentru dezvoltarea 
rețelei transeuropene de transport9. În 
scopul concentrării eforturilor, ar trebui să 
se acorde prioritate proiectelor de interes 
comun, astfel cum au fost definite în 
decizia respectivă.

orientările Uniunii pentru dezvoltarea 
rețelei transeuropene de transport9. În 
scopul concentrării eforturilor, ar trebui să 
se acorde prioritate proiectelor de interes 
comun, astfel cum au fost definite în 
decizia respectivă, după definirea lor și 
stabilirea exactă a obiectivelor-cheie ale 
acestora.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La elaborarea, definirea și punerea 
în aplicare a proiectelor în cauză, este 
necesar să se prevadă accesibilitatea 
pentru persoanele cu handicap, în 
conformitate cu articolul 9 din Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap.

Justificare

Uniunea Europeană și majoritatea statelor membre sunt părți contractante ale Convenției 
Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, în timp ce, în 
celelalte state membre, convenția este în curs de ratificare; de aceea, este necesar să se 
depună eforturi în vederea eliminării tuturor barierelor rămase, nu în ultimul rând prin 
utilizarea fondurilor politicii de coeziune.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Întrucât sectorul transporturilor din 
UE este responsabil pentru 24% din 
totalul emisiilor de CO2 din UE și a 
înregistrat o creștere a emisiilor cu 34% 
față de nivelul din 19901, o reorientare 
către un sprijin mai amplu acordat 
mobilității durabile este esențială pentru a 
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atinge obiectivele prevăzute 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 punct 
de vedere al resurselor”2 și în rezoluția 
echivalentă a Parlamentului European 
din 15 decembrie 20113;
__________________
1 a se vedea Agenția Europeană de Mediu 
(2009): Raportul nr. 9/2009 „Greenhouse 
gas emission trends and projections in 
Europe 2009. Tracking progress towards 
Kyoto targets” (Tendințe și estimări 
privind emisiile de gaze cu efect de seră în 
Europa, 2009. Urmărirea progreselor 
înregistrate în direcția îndeplinirii 
obiectivelor de la Kyoto).
2 COM2011(0144)
3 P7_TA(2011)0584

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Întrucât numărul legăturilor care 
lipsesc în cadrul conexiunilor 
transfrontaliere durabile, cum ar fi în 
sectorul feroviar, a crescut în numeroase 
regiuni după căderea Cortinei de Fier, 
Uniunea ar trebui să acorde prioritate 
revitalizării conexiunilor transfrontaliere, 
în special între și către noile state 
membre, dat fiind că aceste proiecte oferă 
o valoare adăugată europeană reală, 
contribuind, în același timp, la protecția 
mediului, a climei și a biodiversității și la 
îmbunătățirea accesului la rețelele 
transeuropene de transport (TEN-T).
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Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 4d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) 90% dintre distanțele parcurse cu 
mașina în orașele europene sunt mai 
scurte de 6 km, prin urmare există 
posibilitatea de a realiza un transfer 
modal spre mersul pe jos, mersul cu 
bicicleta și utilizarea transportului public.

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Considerentul 4e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4e) Întrucât cea mai mare parte a 
investițiilor în sectorul transporturilor din 
Fondul de coeziune a fost dedicată în 
trecut transportului rutier, este esențial să 
se stabilească noi priorități în materie de 
finanțare, în ciuda faptului că transportul 
rutier generează 72% din toate emisiile de 
gaze cu efect de seră provenite din 
sectorul transporturilor al Uniunii1.
__________________
1 a se vedea Agenția Europeană de Mediu 
(2011): Raportul AEM nr. 7/2011 –
TERM 2011: monitorizarea progreselor 
în raport cu indicatorii în materie de 
transporturi. Realizarea obiectivelor de 
mediu în Europa.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a răspunde nevoilor specifice 
din cadrul Fondului de coeziune, în 

(6) Pentru a răspunde nevoilor specifice ale
Fondului de coeziune și în conformitate cu 
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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 
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].

Strategia Europa 2020 care prevede că 
politica de coeziune ar trebui să sprijine 
principiul coeziunii teritoriale și 
necesitatea de a asigura o creștere 
inteligentă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii, reducând la minimum 
costurile externe, 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].

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) 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 din acest sector.

Justificare

De la intrarea în vigoare a tratatului, turismul este definit în mod explicit ca unul dintre 
domeniile de politică care poate fi vizat de acțiunile Uniunii. Legislația și normele privind 
finanțarea trebuie să țină seama de acest aspect.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Un set comun de indicatori pentru a 
evalua progresul înregistrat în punerea în 
aplicare a programului ar trebui să fie 
stabilit înainte ca statele membre să își 
elaboreze programele lor operaționale.
Acești indicatori ar trebui să fie completați 
cu indicatori specifici programului.

(7) Potrivit unei abordări orientate spre 
rezultate, bazată pe Strategia 
Europa 2020, ar trebui stabilit un set 
comun de indicatori pentru a evalua 
progresul înregistrat în punerea în aplicare 
a programului înainte ca statele membre să 
își elaboreze programele lor operaționale.
Acești indicatori ar trebui să fie completați 
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cu indicatori specifici programului.

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investițiile în domeniul mediului, 
inclusiv în domenii legate de dezvoltarea și 
energia durabilă care prezintă beneficii de 
mediu;

(a) investițiile în domeniul mediului, 
inclusiv în domenii legate de dezvoltarea 
durabilă, turismul sustenabil și energia 
regenerabilă care prezintă beneficii de 
mediu;

Amendamentul 12

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 de strategii cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon pentru zonele
regionale, locale, rurale și urbane, în 
special în ceea ce privește transportul 
intermodal și mobilitatea durabile;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera d – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) promovarea comodalității eficiente ce 
vizează transportul și mobilitatea sigure și 
eficiente din punctul de vedere al 
mediului, acordând o importanță 
deosebită îmbunătățirii infrastructurii 
existente, completării conexiunilor 
transfrontaliere cu legăturile ce lipsesc și 
eliminării blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore, inclusiv 
din cadrul conexiunilor cu zonele 
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regionale, locale, rurale și urbane;

Amendamentul 14

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 comodal durabil, sigur și eficient
prin investiții în rețeaua transeuropeană de 
transport, acordând prioritate integrării 
noilor state membre care au aderat la 
Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau
după aceea, și nevoilor lor în materie de 
infrastructură, în conformitate cu 
principiul solidarității și coeziunii 
teritoriale;

Amendamentul 15

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) creșterea eficienței energetice în 
sectorul transporturilor, dezvoltarea
comodalității eficiente ce vizează 
transportul și mobilitatea durabile, sigure, 
inteligente și interoperabile; se pune 
accentul pe promovarea lanțurilor de 
mobilitate accesibile care combină 
transportul public, mersul pe jos, mersul 
cu bicicleta, utilizarea simultană a unui 
automobil personal de către mai multe 
persoane (car sharing) și utilizarea 
alternativă a automobilului de către mai 
multe persoane (car pooling); sprijinirea 
acestor măsuri depinde de adoptarea unui 
plan privind mobilitatea urbană 
sustenabilă (SUMP);
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Amendamentul 16

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) promovarea unei dezvoltări optime a 
traficului, prin punerea în aplicare a 
sistemelor de transport inteligente și 
accesibile; cum ar fi dezvoltarea de 
sisteme feroviare complete, de înaltă 
calitate și interoperabile, în special prin 
implementarea Sistemului european de 
management al traficului feroviar 
(ERTMS) și prin reducerea zgomotului 
feroviar la sursă; sprijinirea serviciilor de 
transport în comun cu autobuzul și a 
transportului durabil pe apă care respectă 
mediul;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) consolidarea rolului de coordonare al 
Comisiei (Direcțiile Generale MOVE și 
REGI), pentru a contribui într-o măsură 
mai mare la eficientizarea finanțării și la 
stimularea întregului potențial al 
Fondului de coeziune.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

Comisia contribuie în continuare la lista 
de indicatori comuni, având grijă, printre 
altele, să reducă la minimum costurile 
externe, să protejeze mediul, să reducă 
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(UE) nr. […]/2012 [RDC]. În ceea ce 
privește indicatorii comuni, valorile de 
referință se stabilesc la zero și țintele 
cumulative se fixează pentru 2022.

numărul accidentelor, poluarea aerului și 
poluarea sonoră în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDC] și cu dispozițiile 
cuprinse în Rezoluția 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 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru indicatorii de rezultat specifici 
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.

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

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Evaluare

Până cel târziu la 31 decembrie 2017, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European un raport de evaluare a 
gradului de îndeplinire a obiectivelor 
vizate de prezentul regulament.

Amendamentul 21
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În termen de cel mult doi ani de la 
expirarea programului, Comisia 
efectuează o evaluare ex-post a 
impactului și a valorii adăugate europene 
a acestuia și transmite raportul de 
evaluare Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului 
Regiunilor.

Justificare

Contribuie la aplicabilitatea articolului 50 din Regulamentul „Dispoziții comune”.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Anexă – rândul 6

Textul propus de Comisie

Epurarea apelor uzate echivalent populație Populație suplimentară 
care beneficiază de o mai 
bună alimentare cu apă

Amendamentul

Epurarea apelor uzate echivalent populație Capacitate suplimentară 
de tratare a apelor uzate

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Anexă – rândul 13

Textul propus de Comisie

Natură și biodiversitate hectare Aria suprafețelor aflate 
într-un stadiu de 

conservare mai bun
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Amendamentul

Natură și biodiversitate hectare Aria biotopurilor 
reabilitate

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Anexă – rândul 22a (nou)

Textul propus de Comisie

Cale ferată km Lungimea totală a noii 
linii de cale ferată

km Lungimea totală a liniilor 
de cale ferată renovate sau 
modernizate

Amendamentul

Cale ferată km Lungimea totală a noii 
linii de cale ferată

km Lungimea totală a liniilor 
de cale ferată renovate sau 
modernizate

număr secțiuni construite recent, 
reconstruite sau secțiuni 
transfrontaliere 
modernizate

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Anexă – rândurile 22b și 22c (noi) 

Textul propus de Comisie

Transport
Cale ferată km Lungimea totală a noii 

linii de cale ferată
km Lungimea totală a liniilor 

de cale ferată renovate sau 
modernizate
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Amendamentul

Transport
Cale ferată km Lungimea totală a noii 

linii de cale ferată
km Lungimea totală a liniilor 

de cale ferată renovate sau 
modernizate

tone/km Creșterea volumului de 
mărfuri transportate

călători/km Creșterea numărului 
călătorilor în transportul 

feroviar

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Anexă – rândul 22d (nou) 

Textul propus de Comisie

Transport
Cale ferată km Lungimea totală a noii 

linii de cale ferată
km Lungimea totală a liniilor 

de cale ferată renovate sau 
modernizate

Amendamentul

Transport
Cale ferată km Lungimea totală a noii 

linii de cale ferată
km Lungimea totală a liniilor 

de cale ferată renovate sau 
modernizate

km Lungimea totală a liniilor 
de cale ferată echipate cu 

sistemul ERTMS
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Anexă – rândul 24a (nou)

Textul propus de Comisie

Drumuri km Lungimea totală a 
drumurilor nou construite

km Lungimea totală a 
drumurilor renovate sau 
modernizate

Amendamentul

Drumuri km Lungimea totală a 
drumurilor nou construite

km Lungimea totală a 
drumurilor renovate sau 
modernizate

număr secțiuni construite recent, 
reconstruite sau secțiuni 
transfrontaliere 
modernizate

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Anexă – rândul 25a (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

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 
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mobilității prin mijloace 
nemotorizate, cum ar fi 

mersul pe jos și mersul cu 
bicicleta

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Anexă – rândul 25b (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

Transport urban călătorii pentru persoane Creșterea numărului de 
călătorii pentru persoane 

utilizând serviciile de 
transport urban care 

beneficiază de sprijin, 
vehicule eficiente din 
punctul de vedere al 

mediului

Creșterea numărului de 
vehicule și dezvoltarea 
infrastructurii aferente 
pentru va transportul 
urban să devină mai 

eficient din punctul de 
vedere al mediului

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Anexă – rândul 26a (nou)

Textul propus de Comisie

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

navigație interioară 
îmbunătățite

Amendamentul

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

îmbunătățite
călătorii pentru persoane Creșterea numărului de 

persoane care utilizează 
serviciile de transport pe 

căi de navigație 
interioară

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Anexă – rândul 26b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Efectul asupra climei milioane de tone de 
echivalent CO2

schimbări în ceea ce 
privește emisiile de gaze 
cu efect de seră ca 
urmare a măsurilor de 
cofinanțare

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Anexă – rândul 26c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Turism EUR Volumul investițiilor în 
mobilitate durabilă și 

inteligentă
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Anexă – rândurile 26d, 26e și 26f (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Turism EUR volumul de investiții în 
vederea sporirii gradului 
de accesibilitate la 
servicii de turism pentru 
persoanele cu mobilitate 
redusă (PMR)

EUR volumul investițiilor în 
piste de biciclete

EUR volumul investițiilor în 
patrimoniul natural, 
cultural, industrial și 
istoric
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