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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei

Prezentul regulament stabilește o serie de dispoziții comune care reglementează toate 
instrumentele structurale care fac obiectul cadrului strategic comun în perioada 2014-2020, 
inclusiv principiile generale de asistență, precum parteneriatul, guvernanța pe mai multe 
niveluri, egalitatea între bărbați și femei, dezvoltarea durabilă și conformitatea cu legislația 
aplicabilă la nivel UE și național. Propunerea cuprinde o listă de obiective tematice comune 
care fac parte din Strategia Europa 2020, precum și dispozițiile privind cadrul strategic comun 
la nivelul Uniunii și contractele de parteneriat În plus, își propune să întărească orientarea 
către performanță a politicilor Uniunii prin elaborarea unei abordări comune care constă din 
dispoziții privind condiționalitățile și analiza performanței, precum și prevederi privind 
monitorizarea, raportarea și evaluarea. În final, acesta include dispoziții specifice privind 
FEDER, FSE și FC. Printre acestea se numără dispoziții în legătură cu misiunea și obiectivele 
politicii de coeziune, cadrul financiar, modalitățile specifice de programare și raportare, 
proiectele majore, sistemele de control și gestiunea financiară. 

Pentru a asigura un impact maxim al politicii în privința îndeplinirii priorităților europene și a 
consolidării procesului de programare strategică, propunerea vizează transpunerea unei liste 
de obiective tematice definite în concordanță cu Strategia Europa 2020 în acțiuni-cheie pentru 
FEDER, FC, FSE, FEADR și EMFF. În acest mod, urmărește introducerea unor soluții noi și 
îmbunătățirea celor vechi, inclusiv condițiile ex ante, mecanismul rezervei de performanță, 
înăsprirea normelor care reglementează fondurile în ceea ce privește condiționalitatea macro-
fiscală și alinierea acestora cu noul Pact de creștere și stabilitate, crearea unui sistem de 
acreditare națională pentru a asigura gestiunea financiară corectă de către statele membre, 
introducerea unei declarații de asigurare de gestiune și închiderea obligatorie a conturilor 
anuale și, nu în ultimul rând, un proces de programare orientat spre rezultate și asistență prin 
intermediul instrumentelor financiare inovatoare.  

Opinia raportorului pentru aviz

Raportorul pentru aviz susține propunerea Comisiei, dar se pronunță pentru o mai bună 
integrare a obiectivelor UE 2020 în instrumentele structurale ale UE, în special atunci când 
vine vorba de priorități de finanțare. În plus, coerența între aceste reglementări și acelea 
privind Rețelele de transport transeuropene (TEN-T) și mecanismul „Conectarea Europei” 
(MCE) este indispensabilă.

El sprijină o abordare orientată spre rezultate și o utilizare mai intensă a condiționalității ex 
ante când se pun în discuție aspecte precum reorientarea către un transport și o mobilitate mai 
sustenabile și mai eficiente, precum și siguranța, reducerea zgomotului, legislația în domeniul 
mediului și protecția climei și a biodiversității. 

Sectorul transportului produce aproximativ 24% din totalul emisiilor de CO2 și a înregistrat o 
creștere a acestora cu 34% din 1990. Având în vedere timpul necesar pentru a proiecta și a da 
în folosință proiecte mari de infrastructură, investițiile făcute în următorii ani își vor pune 
amprenta asupra transportului și mobilității pentru următoarele decenii. Pentru a asigura 
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standardul de calitate a vieții pentru următoarele generații de cetățeni ai UE, proiectele 
europene ar trebui să promoveze moduri de transport sustenabile, concentrându-se pe rețele de 
mobilitate care combină mersul pe jos, mersul pe bicicletă, deținerea și folosirea în comun a 
automobilelor și transportul public și care sunt suficient de flexibile încât să permită 
introducerea de noi soluții de mobilitate. 

Cum fondul de coeziune și FEDER sunt o sursă majoră de fonduri UE în domeniul 
transportului, este crucial să se reorienteze prioritățile de finanțare ale UE în cadrul acestora și 
să se pună accentul pe investiții în mobilitatea inteligentă și sustenabilă pentru a evita, sau cel 
puțin a limita în viitor, orice costuri externe asociate. În acest mod, se va reduce și sarcina 
suportată de bugetele publice la nivelul regiunilor, al statelor membre și al UE. Europa nu își 
mai permite să susțină proiecte de mare amploare extrem de costisitoare și întinse pe perioade 
foarte lungi. În loc „să gândească la scară mare” UE ar trebui să înceapă să „acționeze 
inteligent”. 

În această privință, valoarea adăugată europeană este decisivă și opinia raportorului este că 
asistența structurală ar trebui să se concentreze pe consolidarea intermodalității și eliminarea 
blocajelor, să completeze conexiunile transfrontaliere care lipsesc, asigurând, totodată, 
respectarea deplină a legislației privind siguranța și protecția mediului, a climei și a 
biodiversității. În acest scop, este nevoie de evaluări mai bune ale impactului asupra mediului 
și de criterii ex ante clare pentru a stimula beneficiarii și a-i face să-și regândească politicile la 
nivel național, regional și local. 

Acest punct de vedere se reflectă în următoarele amendamente. 

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, în 
vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, Uniunea urmărește 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor sau 
insulelor defavorizate, a anumitor zone
rurale, a zonelor afectate de tranziția 
industrială, precum și a regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 

(1) Articolul 174 din tratat prevede că, în 
vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, Uniunea urmărește 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate. În ceea ce privește aceste 
regiuni, ar trebui să se acorde o atenție 
deosebită zonelor rurale, zonelor afectate 
de tranziția industrială, precum și a 
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punct de vedere natural sau demografic.
Articolul 175 din tratat prevede că Uniunea 
susține realizarea acestor obiective prin 
acțiunea pe care o întreprinde prin 
intermediul Fondului European de 
Orientare și Garantare Agricolă secțiunea
„Orientare”, al Fondului social european, al 
Fondului european de dezvoltare regională, 
al Băncii Europene de Investiții și al altor 
instrumente.

regiunilor defavorizate puternic și 
permanent din punct de vedere natural sau 
demografic, precum insulele, regiunile 
transfrontaliere sau regiunile muntoase.
Articolul 175 din tratat prevede că Uniunea 
susține realizarea acestor obiective prin 
acțiunea pe care o întreprinde prin 
intermediul Fondului European de 
Orientare și Garantare Agricolă secțiunea
„Orientare”, al Fondului social european, al 
Fondului european de dezvoltare regională, 
al Băncii Europene de Investiții și al altor 
instrumente.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul
„poluatorul plătește”. Statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la 
sprijinul acordat obiectivelor legate de 
schimbările climatice, în conformitate cu 
ambiția de a aloca cel puțin 20% din 
bugetul Uniunii acestor obiective, utilizând 
o metodologie adoptată de Comisie printr-
un act de punere în aplicare.

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul
„poluatorul plătește” și reducând la 
minimum costurile externe. Statele 
membre ar trebui să furnizeze informații cu 
privire la sprijinul acordat obiectivelor 
legate de schimbările climatice, în 
conformitate cu ambiția de a aloca cel 
puțin 20% din bugetul Uniunii acestor 
obiective, utilizând o metodologie adoptată 
de Comisie printr-un act de punere în 
aplicare.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Ar trebui stabilite criterii obiective de (55) Ar trebui stabilite criterii obiective de 
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definire a regiunilor și zonelor eligibile 
pentru sprijin din partea fondurilor. În acest 
scop, identificarea regiunilor și a zonelor la 
nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe 
sistemul comun de clasificare a regiunilor 
stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS).

definire a regiunilor și zonelor eligibile 
pentru sprijin din partea fondurilor. În acest 
scop, identificarea regiunilor și a zonelor la 
nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe 
sistemul comun de clasificare a regiunilor 
stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS)12.
Ar trebui să se acorde o atenție deosebită 
regiunilor defavorizate puternic și 
permanent din punct de vedere natural 
sau demografic, precum insulele, 
regiunile transfrontaliere sau regiunile 
muntoase, deși trebuie să se țină seama de 
faptul că actualul nomenclator NUTS nu 
reflectă neapărat specificitățile teritoriale 
reale. 

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului, 
adoptarea unui cadru strategic comun, 
normele suplimentare privind alocarea 
rezervei de performanță, definirea 
suprafeței și populației care fac obiectul 
strategiilor de dezvoltare locală, normele 
detaliate privind instrumentele financiare
(evaluare ex ante, combinarea sprijinului, 
eligibilitatea, tipuri de activități care nu 
sunt sprijinite), normele privind anumite 
tipuri de instrumente financiare instituite la 
nivel național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului, 
adoptarea unui cadru strategic comun, 
normele suplimentare privind alocarea 
rezervei de performanță, definirea 
suprafeței și populației care fac obiectul 
strategiilor de dezvoltare locală, normele 
detaliate privind instrumentele financiare
(evaluare ex ante, combinarea sprijinului, 
eligibilitatea, tipuri de activități care nu 
sunt sprijinite), normele privind anumite 
tipuri de instrumente financiare instituite la 
nivel național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
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de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare
pentru operațiunile generatoare de 
venituri, definirea ratei forfetare aplicate 
costurilor indirecte aferente granturilor pe 
baza metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
acceptate și criteriile de stabilire a nivelului 
corecției financiare de aplicat. În plus, 
Comisia ar trebui autorizată să modifice 
anexa V pentru a răspunde viitoarelor 
nevoi de adaptare. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
aplicate costurilor indirecte aferente 
granturilor pe baza metodelor existente și a 
ratelor corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
acceptate și criteriile de stabilire a nivelului 
corecției financiare de aplicat. În plus, 
Comisia ar trebui autorizată să modifice 
anexa V pentru a răspunde viitoarelor 
nevoi de adaptare. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

Justificare

Definirea unei rate forfetare este inutilă, întrucât veniturile nete pot fi estimate cu precizie, 
conform actualului Regulament (CE) nr. 1083/2006 și, totodată, inadecvată, întrucât 
definirea ratelor forfetare ar presupune un aspect politic, care ar implica un risc de alocare 
necorespunzătoare a fondurilor. Articolul 54 prezintă competențele de punere în aplicare cu 
privire la metodologia de calcul a venitului net pentru proiectele generatoare de venituri.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisa și statele membre asigură (9) Comisa și statele membre asigură
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eficacitatea fondurilor CSC, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare.

eficiența și eficacitatea fondurilor CSC, în 
special prin asigurarea realizării 
obiectivelor propuse și prin monitorizare, 
raportare și evaluare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele fondurilor CSC sunt urmărite 
în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolul 11 din tratat, 
având în vedere principiul „poluatorul 
plătește”.

Obiectivele fondurilor CSC sunt urmărite 
în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolul 11 din tratat, 
având în vedere principiul „poluatorul 
plătește” și reducând la minimum 
costurile externe.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia se asigură că 
cerințele privind protecția mediului, 
utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea 
și adaptarea la schimbările climatice, 
rezistența în fața dezastrelor și prevenirea 
și gestionarea riscurilor sunt luate în 
considerare în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a contractelor de parteneriat și 
programelor. Statele membre furnizează 
informații privind sprijinul pentru 
obiectivele în materie de schimbări 
climatice, utilizând metodologia adoptată 
de Comisie. Comisia adoptă metodologia 
respectivă prin intermediul unui act de 
punere în aplicare. Actul de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 

Statele membre și Comisia se asigură că 
cerințele privind protecția mediului, 
utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea 
și adaptarea la schimbările climatice,
durabilitatea și eficiența transporturilor,
rezistența în fața dezastrelor și prevenirea 
și gestionarea riscurilor sunt luate în 
considerare în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a contractelor de parteneriat și 
programelor. Statele membre furnizează 
informații privind sprijinul pentru 
obiectivele în materie de schimbări 
climatice, utilizând metodologia adoptată 
de Comisie. Comisia adoptă metodologia 
respectivă prin intermediul unui act de 
punere în aplicare. Actul de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
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articolul 143 alineatul (3). articolul 143 alineatul (3).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, a 
sectorului agricol (în cazul FEADR) și a 
sectorului pescuitului și acvaculturii
(pentru EMFF);

3. îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor europene, în special a 
întreprinderilor mici și mijlocii, a 
microîntreprinderilor și a sectorului 
agricol (în cazul FEADR) și a sectorului 
pescuitului și acvaculturii (pentru EMFF);

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 
sectoarele;

4. sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, bazată 
pe economiile de energie, eficiența 
energetică și utilizarea resurselor 
regenerabile în toate sectoarele; incluzând, 
îndeosebi, promovarea transportului și 
mobilității sustenabile intermodale, 
punând totodată accentul pe eliminarea 
blocajelor și completarea conexiunilor 
transfrontaliere lipsă din infrastructurile 
de transport sustenabile și intermodale;

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. creșterea eficienței energetice în 
sectorul transporturilor și în special în 
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sectorul transportului urban;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. promovarea sistemelor de transport
durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore;

7. promovarea comodalității eficiente care 
vizează transportul și mobilitatea durabile, 
sigure și eco-eficiente, punându-se accent 
totodată pe îmbunătățirea infrastructurii 
existente, realizarea legăturilor-lipsă în 
conexiunile transfrontaliere și eliminarea 
blocajelor din cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore, inclusiv al conexiunilor 
către zonele regionale, locale, rurale și 
urbane;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă;

8. creșterea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. investițiile în educație, competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții;

10. investițiile în sănătate, educație, 
competențe și învățare pe tot parcursul 
vieții;

Amendamentul 14
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Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. creșterea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare ale fiecărui fond CSC, după 
caz, având în vedere strategiile 
macroregionale și strategiile privind 
bazinele maritime;

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare ale fiecărui fond CSC, după 
caz, având în vedere strategiile 
macroregionale și strategiile sau sinergiile
privind bazinele maritime și fluviale;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) un tabel consolidat al obiectivelor de 
etapă și al țintelor stabilite în programe 
pentru cadrul de performanță menționat la 
articolul 19 alineatul (1), împreună cu 
metodologia și mecanismul de asigurare a 
coerenței între programe și fondurile CSC;

(i) un tabel consolidat al obiectivelor de 
etapă și al țintelor calitative și cantitative 
măsurabile, stabilite în programe pentru 
cadrul de performanță menționat la 
articolul 19 alineatul (1), împreună cu 
metodologia și mecanismul de asigurare a 
coerenței între programe și fondurile CSC;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
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cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și în recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat și care iau în considerare necesitățile 
la nivel național și regional.

cel mai ridicat nivel de valoare adăugată, 
reducând la minimum costurile externe în 
ceea ce privește Strategia Uniunii pentru o
dezvoltare inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii în perioada cadrului 
financiar multianual 2014-2020, care 
abordează dificultățile identificate în 
recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
și în recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul articolului 
148 alineatul (4) din tratat și care iau în 
considerare necesitățile la nivel național și 
regional.

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre evaluează dacă sunt 
îndeplinite condițiile ex ante aplicabile.

(2) Statele membre evaluează dacă sunt 
îndeplinite condițiile ex ante aplicabile.
Evaluarea se bazează pe o metodologie 
comună și implică partenerii menționați 
la articolul 5.

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare prioritate stabilește indicatori 
pentru a evalua progresul înregistrat în 
punerea în aplicare a programului în 
vederea atingerii obiectivelor ca bază 
pentru monitorizarea, evaluarea și 
examinarea performanțelor. Acestea 
includ:

Fiecare prioritate stabilește indicatori
calitativi și cantitativi măsurabili pentru a 
evalua progresul înregistrat în punerea în 
aplicare a programului în vederea atingerii 
obiectivelor ca bază pentru monitorizarea, 
evaluarea și examinarea performanțelor.
Acestea includ:

Amendamentul 20
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Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) indicatori referitori la impactul 
operațiunilor asupra emisiilor de zgomot, 
asupra mediului, a siguranței și a 
schimbărilor climatice, potrivit 
obiectivelor Strategiei UE 2020.

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare program, cu excepția celor care 
acoperă numai asistența tehnică, include o 
descriere a acțiunilor de întreprins, luând 
în considerare principiile enunțate la 
articolele 7 și 8.

(4) Fiecare program, cu excepția celor care 
acoperă numai asistența tehnică, include
obiective de etapă și ținte calitative și 
cantitative măsurabile, indicatori specifici 
fiecărui program și o descriere a acțiunilor 
de întreprins pentru a respecta principiile 
enunțate la articolele 7 și 8.

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru ca măsurile1 luate în 
domeniul mediului la nivelul UE să aducă 
mai multe beneficii, fiecare program, plan 
și proiect trebuie să prezinte rezultatele 
evaluărilor impactului asupra mediului 
efectuate de statele membre și de alți 
promotori de proiecte, bazate îndeosebi pe 
Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 
27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor 
anumitor proiecte publice și private 
asupra mediului2, pe Directiva 
2001/42/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 27 iunie 2001 privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului3 și pe Directiva 
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92/43/CEE din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică4, 
precum și pe următoarele directive ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului: Directiva 2000/60/CE din 23 
octombrie 2000 de stabilire a unui cadru 
de politică comunitară în domeniul apei5

și Directiva 2009/147/CE din 30 
noiembrie 2009 privind conservarea 
păsărilor sălbatice6, pentru a evita sau, 
dacă acest lucru nu este posibil, a atenua 
sau a compensa efectele negative asupra 
mediului, cum ar fi fragmentarea 
peisajului, impermeabilizarea solului, 
poluarea aerului și a apei, precum și 
zgomotul, și a proteja cu succes 
biodiversitatea.
_________________________
1A se vedea COM(2012)0095: 
„Optimizarea avantajelor obținute de pe 
urma măsurilor UE în domeniul 
mediului: creșterea încrederii prin 
ameliorarea cunoștințelor și a capacității 
de reacție”.
2 JO L 175, 5.7.1985, p. 40.
3 JO L 197, 21.7.2001.
4 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
5 JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
6 JO L 20, 26.1.2010, p. 7.

Justificare

Pentru a asigura coerența legislației UE, textul din propunerea Comisiei referitor la 
protecția mediului (articolul 42) în cadrul revizuirii orientărilor Uniunii pentru dezvoltarea 
rețelei de transport transeuropene (COM/2011/0650) a fost inserat aici.

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Fiecare program, plan și proiect în 
domeniul transportului și al mobilității se 
bazează pe o evaluare a efectelor asupra 
siguranței și evitării accidentelor, în 
conformitate cu obiectivul Uniunii de a 
reduce accidentele mortale cu 50% până 
în 2020.

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere
inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii, în special în ceea ce privește 
obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare 
program în cadrul de performanță și 
contribuțiile utilizate pentru obiectivele 
legate de schimbările climatice;

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere și o 
dezvoltare inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, în special în ceea ce 
privește obiectivele de etapă calitative și 
cantitative măsurabile, stabilite pentru 
fiecare program în cadrul de performanță și 
contribuțiile utilizate pentru obiectivele 
legate de schimbările climatice și 
biodiversitate;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre efectuează evaluări ex 
ante în vederea creșterii calității elaborării 
fiecărui program.

(1) Statele membre în colaborare cu 
Comisia și sub îndrumarea acesteia
efectuează evaluări ex ante în vederea 
creșterii calității elaborării fiecărui 
program.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera m
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) adecvarea măsurilor planificate pentru 
promovarea dezvoltării durabile.

(m) adecvarea măsurilor planificate pentru 
promovarea dezvoltării durabile și 
reducerea la minimum a costurilor 
externe.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La inițiativa sau în numele Comisiei, 
fondurile CSC pot contribui la asistența de 
pregătire, de monitorizare, administrativă 
și tehnică, precum și la măsurile de 
evaluare, audit și control necesare pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

La inițiativa sau în numele Comisiei sau la 
cererea unui stat membru, după 
aprobarea acesteia de către Comisie,
fondurile CSC pot contribui la asistența de 
pregătire, de monitorizare, administrativă 
și tehnică, precum și la măsurile de 
evaluare, audit și control necesare pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Veniturile nete generate după finalizarea 
unei operațiuni desfășurate într-o perioadă 
de referință specifică se stabilesc în avans, 
prin una dintre următoarele metode:

Veniturile nete generate după finalizarea 
unei operațiuni desfășurate într-o perioadă 
de referință specifică se stabilesc în avans, 
prin:

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) încetarea sau delocalizarea unei (a) încetarea sau delocalizarea completă, 
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activități productive; respectiv parțială a unei activități 
productive;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, printr-un act de punere în 
aplicare, o decizie de stabilire a sumei care 
urmează să fie transferată din suma alocată 
fiecărui stat membru din Fondul de 
coeziune pentru întreaga perioadă.
Alocarea din Fondul de coeziune pentru 
fiecare stat membru este redusă în mod 
corespunzător.

Comisia adoptă, printr-un act de punere în 
aplicare, o decizie de stabilire a sumei care 
urmează să fie transferată din suma alocată 
fiecărui stat membru din Fondul de 
coeziune pentru întreaga perioadă.
Alocarea din Fondul de coeziune pentru 
fiecare stat membru este redusă în mod 
corespunzător, urmând ca această sumă 
să fie atribuită explicit statului membru în 
cauză, în cadrul mecanismului 
Conectarea Europei.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei”35 
se aplică în conformitate cu articolul [13] 
din Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea Europei” 
pentru proiectele enumerate în anexa 1 la 
regulamentul respectiv, acordând prioritate, 
în măsura posibilului, proiectelor care 
respectă alocările naționale în temeiul 
Fondului de coeziune.

Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei”35 
se aplică în conformitate cu articolul [13] 
din Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea Europei” 
pentru proiectele enumerate în anexa 1 la 
regulamentul respectiv, acordând prioritate 
proiectelor care respectă alocările naționale 
în temeiul Fondului de coeziune și 
garantând imposibilitatea distorsionării 
alocărilor naționale. Comisia oferă 
statelor membre eligibile coordonarea și 
asistența necesare pentru a elimina 
barierele administrative și birocratice și a 
asigura un proces transparent de selecție 
a proiectelor.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera c – subpunctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) atunci când este cazul, contribuția 
intervențiilor planificate la strategiile 
macroregionale și la strategiile privind 
bazinele maritime;

(vi) atunci când este cazul, contribuția 
intervențiilor planificate la strategiile sau 
sinergiile macroregionale și la strategiile 
privind bazinele maritime și fluviale;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să depună un aviz 
din partea organismelor naționale de 
promovare a egalității privind măsurile 
menționate la punctele (ii) și (iii) odată cu 
propunerea pentru un program operațional 
în cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă.

Statele membre trebuie să depună un aviz 
din partea organismelor naționale și a 
organizațiilor partenere de mediu și de 
promovare a egalității privind măsurile 
menționate la punctele (i), (ii) și (iii) odată 
cu propunerea pentru un program 
operațional în cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 111 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Dacă proiectul este viabil din punct de 
vedere economic și financiar, favorizând 
operațiunile generatoare de venituri, cu 
rate de cofinanțare mai mari decât cele 
aplicate în cazul operațiunilor care nu 
generează venituri.
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 144a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 144a
Transparență

Comisia publică pe site-ul său web toate 
contractele de parteneriat, programele, 
strategiile de dezvoltare locală, 
programele operaționale, proiectele 
majore și planurile de acțiune comune 
aprobate de Comisie, pentru fiecare stat 
membru; 

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– transparente, cu obiective care pot fi 
verificate în mod obiectiv, identificând 
datele-sursă și punându-le la dispoziția 
publicului;

– transparente, ușor de înțeles, cu obiective 
care pot fi verificate în mod obiectiv, 
identificând datele-sursă și punându-le la 
dispoziția publicului;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 7 

Textul propus de Comisie

7. Promovarea sistemelor 
de transport durabile și
eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore 
[prevăzută la articolul 9 
alineatul (7)]

7.1. Căi rutiere: Existența 
unui plan național amplu 
de transport care conține o 
prioritizare adecvată a 
investițiilor în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, a 
investițiilor în rețeaua 

– Existența unui plan 
global de transport care 
conține:
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globală (altele decât 
investițiile pentru TEN-T
de bază) și în 
conectivitatea secundară 
(inclusiv transportul 
public la nivel local și 
regional).

– prioritizarea investițiilor 
în rețeaua TEN-T de bază, 
rețeaua globală și 
conectivitatea secundară. 
La stabilirea priorităților 
ar trebui să ia în calcul 
contribuția investițiilor 
pentru mobilitate, 
durabilitate, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră și contribuția la 
zona de transport unic la 
nivel european;

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

7.2. Căi feroviare:
Existența în cadrul 
planului național global de 
transport a unui capitol 
explicit privind 
dezvoltarea căilor ferate 
care conține o stabilire 
adecvată a priorităților de 
investiții în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, în 

– Existența unui capitol 
privind dezvoltarea 
transportului feroviar în 
cadrul planului global de 
transport care conține:
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rețeaua globală (alte 
investiții decât cele în 
TEN-T de bază) și în 
conectivitatea secundară a 
sistemului de căi ferate în 
funcție de contribuția 
acestora la mobilitate, 
durabilitate și la efectele 
de rețea la nivel național 
și european. Investițiile 
acoperă activele mobile și 
interoperabilitatea și 
consolidarea capacităților. 

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

Amendamentul Parlamentului

7. Promovarea sistemelor 
de transport durabile,
eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore și a 
lacunelor din cadrul 
conexiunilor 
transfrontaliere în 
vederea garantării unei
comodalități eficiente (în 
conformitate cu articolul 
9 punctul 7) 

7.1. Căi rutiere: Existența 
unui plan național amplu 
de transport care conține o 
prioritizare adecvată a 
investițiilor în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, a 
investițiilor în rețeaua 
globală (altele decât 
investițiile pentru TEN-T 
de bază) și în 
conectivitatea secundară 
(inclusiv transportul 
public la nivel local și 
regional).

– Existența unui plan 
global de transport care 
conține:

– prioritizarea investițiilor 
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în rețeaua TEN-T de bază, 
rețeaua globală și 
conectivitatea secundară. 
La stabilirea priorităților 
ar trebui să ia în calcul 
contribuția investițiilor 
pentru mobilitate, 
durabilitate, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră și contribuția la 
zona de transport unic la 
nivel european;

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

măsuri pentru a consolida 
capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

7.2. Căi feroviare:
Existența în cadrul 
planului național global de 
transport a unui capitol 
explicit privind 
dezvoltarea căilor ferate 
care conține o stabilire 
adecvată a priorităților de 
investiții în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, în 
rețeaua globală (alte 
investiții decât cele în 
TEN-T de bază) și în 
conectivitatea secundară a 
sistemului de căi ferate în 
funcție de contribuția 
acestora la mobilitate, 
durabilitate și la efectele 
de rețea la nivel național 

– Existența unui capitol 
privind dezvoltarea 
transportului feroviar în 
cadrul planului global de 
transport care conține:
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și european. Investițiile 
acoperă activele mobile și 
interoperabilitatea și 
consolidarea capacităților. 

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 7.1 

Textul propus de Comisie

7. Promovarea sistemelor 
de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore 
[prevăzută la articolul 9 
alineatul (7)]

7.1. Căi rutiere: Existența 
unui plan național amplu 
de transport care conține o 
prioritizare adecvată a 
investițiilor în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, a 
investițiilor în rețeaua 
globală (altele decât 
investițiile pentru TEN-T 
de bază) și în 
conectivitatea secundară 
(inclusiv transportul 
public la nivel local și 
regional). 

– Existența unui plan 
global de transport care 
conține:

– prioritizarea investițiilor 
în rețeaua TEN-T de bază, 
rețeaua globală și 
conectivitatea secundară. 
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La stabilirea priorităților 
ar trebui să ia în calcul 
contribuția investițiilor 
pentru mobilitate, 
durabilitate, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră și contribuția la 
zona de transport unic la 
nivel european;

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

7.2. Căi feroviare:
Existența în cadrul 
planului național global de 
transport a unui capitol 
explicit privind 
dezvoltarea căilor ferate 
care conține o stabilire 
adecvată a priorităților de 
investiții în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, în 
rețeaua globală (alte 
investiții decât cele în 
TEN-T de bază) și în 
conectivitatea secundară a 
sistemului de căi ferate în 
funcție de contribuția 
acestora la mobilitate, 
durabilitate și la efectele 
de rețea la nivel național 
și european. Investițiile 
acoperă activele mobile și 
interoperabilitatea și 

– Existența unui capitol 
privind dezvoltarea 
transportului feroviar în 
cadrul planului global de 
transport care conține:
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consolidarea capacităților. 

2. un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
un calendar, cadrul 
bugetar);

3. o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

4. măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

Amendamentul Parlamentului

7. Promovarea sistemelor 
de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore 
[prevăzută la articolul 9 
alineatul (7)]

7.1. Căi rutiere: Existența 
unui plan național amplu 
de transport care conține o 
prioritizare adecvată a 
investițiilor în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, a 
investițiilor în rețeaua 
globală (altele decât 
investițiile pentru TEN-T 
de bază) și în 
conectivitatea secundară 
(inclusiv transportul 
public la nivel local și 
regional). 

– Existența unui plan 
global de transport care 
conține:

– prioritizarea investițiilor 
în rețeaua TEN-T de bază, 
rețeaua globală și 
conectivitatea secundară. 
La stabilirea priorităților 
ar trebui să ia în calcul 
contribuția investițiilor
pentru mobilitate, 
durabilitate (inclusiv 
siguranța), reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră și contribuția la 
zona de transport unic la 
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nivel european;

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

7.2. Căi feroviare:
Existența în cadrul 
planului național global de 
transport a unui capitol 
explicit privind 
dezvoltarea căilor ferate 
care conține o stabilire 
adecvată a priorităților de 
investiții în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, în 
rețeaua globală (alte 
investiții decât cele în 
TEN-T de bază) și în 
conectivitatea secundară a 
sistemului de căi ferate în 
funcție de contribuția 
acestora la mobilitate, 
durabilitate și la efectele 
de rețea la nivel național 
și european. Investițiile 
acoperă activele mobile și 
interoperabilitatea și 
consolidarea capacităților. 

– Existența unui capitol 
privind dezvoltarea 
transportului feroviar în 
cadrul planului global de 
transport care conține:

2. un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
un calendar, cadrul 
bugetar);

3. o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
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cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

4. măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 7.1 

Textul propus de Comisie

7. Promovarea sistemelor 
de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore 
[prevăzută la articolul 9 
alineatul (7)]

7.1. Căi rutiere: Existența 
unui plan național amplu 
de transport care conține o 
prioritizare adecvată a 
investițiilor în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, a 
investițiilor în rețeaua 
globală (altele decât 
investițiile pentru TEN-T 
de bază) și în 
conectivitatea secundară 
(inclusiv transportul 
public la nivel local și 
regional). 

– Existența unui plan 
global de transport care 
conține:

– prioritizarea investițiilor 
în rețeaua TEN-T de bază, 
rețeaua globală și 
conectivitatea secundară. 
La stabilirea priorităților 
ar trebui să ia în calcul 
contribuția investițiilor 
pentru mobilitate, 
durabilitate, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră și contribuția la 
zona de transport unic la 
nivel european;

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
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calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

7.2. Căi feroviare:
Existența în cadrul 
planului național global de 
transport a unui capitol 
explicit privind 
dezvoltarea căilor ferate 
care conține o stabilire 
adecvată a priorităților de 
investiții în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, în 
rețeaua globală (alte 
investiții decât cele în 
TEN-T de bază) și în 
conectivitatea secundară a 
sistemului de căi ferate în 
funcție de contribuția 
acestora la mobilitate, 
durabilitate și la efectele 
de rețea la nivel național 
și european. Investițiile 
acoperă activele mobile și 
interoperabilitatea și 
consolidarea capacităților. 

– Existența unui capitol 
privind dezvoltarea 
transportului feroviar în 
cadrul planului global de 
transport care conține:

2. un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
un calendar, cadrul 
bugetar);

3. o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 
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4. măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

Amendamentul Parlamentului

7. Promovarea sistemelor 
de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore 
[prevăzută la articolul 9 
alineatul (7)]

7.1. Căi rutiere: Existența 
unui plan național amplu 
de transport care conține o 
prioritizare adecvată a 
investițiilor în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, a 
investițiilor în rețeaua 
globală (altele decât 
investițiile pentru TEN-T 
de bază) și în 
conectivitatea secundară 
(inclusiv transportul 
public la nivel local și 
regional). Transpunerea 
și aplicarea Directivei 
2011/76/UE de aplicare a 
taxelor la vehiculele grele 
de marfă pentru 
utilizarea anumitor 
infrastructuri.

– Existența unui plan 
global de transport care 
conține:

– prioritizarea investițiilor 
în rețeaua TEN-T de bază, 
rețeaua globală și 
conectivitatea secundară. 
La stabilirea priorităților 
ar trebui să ia în calcul 
contribuția investițiilor 
pentru mobilitate, 
durabilitate, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră și contribuția la 
zona de transport unic la 
nivel european;

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);
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– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

– punerea în funcțiune a 
unui sistem național de 
taxare a utilizatorilor 
căilor rutiere, în 
conformitate cu 
dispozițiile Directivei 
2011/76/UE, inclusiv 
recuperarea costurilor 
aferente infrastructurii, 
zgomotului și poluării 
aerului, aplicate tuturor 
autostrăzilor de la darea 
în folosință a acestora.

7.2. Căi feroviare:
Existența în cadrul 
planului național global de 
transport a unui capitol 
explicit privind 
dezvoltarea căilor ferate 
care conține o stabilire 
adecvată a priorităților de 
investiții în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, în 
rețeaua globală (alte 
investiții decât cele în 
TEN-T de bază) și în 
conectivitatea secundară a 
sistemului de căi ferate în 
funcție de contribuția 
acestora la mobilitate, 
durabilitate și la efectele 
de rețea la nivel național 
și european. Investițiile 
acoperă activele mobile și 
interoperabilitatea și 

– Existența unui capitol 
privind dezvoltarea 
transportului feroviar în 
cadrul planului global de 
transport care conține:
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consolidarea capacităților. 

2. un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
un calendar, cadrul 
bugetar);

3. o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

4. măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

Justificare

În prezent, politica de coeziune permite finanțarea construirii de noi autostrăzi pentru 
utilizarea cărora nu se percep taxe de la darea în folosință a acestora. Această dispoziție ar 
trebui să garanteze că se aplică sisteme naționale de taxare a utilizatorilor în cazul tuturor 
proiectelor care beneficiază de cofinanțare UE, veniturile fiind utilizate pentru recuperarea 
costurilor aferente infrastructurii, reducând, astfel, nivelul de cofinanțare necesar.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 7.1 

Textul propus de Comisie

7. Promovarea sistemelor 
de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore 
[prevăzută la articolul 9 
alineatul (7)]

7.1. Căi rutiere: Existența 
unui plan național amplu 
de transport care conține o 
prioritizare adecvată a 
investițiilor în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, a 
investițiilor în rețeaua 
globală (altele decât 
investițiile pentru TEN-T 
de bază) și în 
conectivitatea secundară 
(inclusiv transportul 
public la nivel local și 
regional).

– Existența unui plan 
global de transport care 
conține:
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– prioritizarea investițiilor 
în rețeaua TEN-T de bază, 
rețeaua globală și 
conectivitatea secundară. 
La stabilirea priorităților 
ar trebui să ia în calcul 
contribuția investițiilor 
pentru mobilitate, 
durabilitate, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră și contribuția la 
zona de transport unic la 
nivel european;

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

7.2. Căi feroviare:
Existența în cadrul 
planului național global de 
transport a unui capitol 
explicit privind 
dezvoltarea căilor ferate 
care conține o stabilire 
adecvată a priorităților de 
investiții în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, în 
rețeaua globală (alte 
investiții decât cele în 
TEN-T de bază) și în 
conectivitatea secundară a 
sistemului de căi ferate în 
funcție de contribuția 
acestora la mobilitate, 
durabilitate și la efectele 

– Existența unui capitol 
privind dezvoltarea 
transportului feroviar în 
cadrul planului global de 
transport care conține:
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de rețea la nivel național 
și european. Investițiile 
acoperă activele mobile și 
interoperabilitatea și 
consolidarea capacităților. 

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

Amendamentul Parlamentului

7. Promovarea sistemelor 
de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore 
[prevăzută la articolul 9 
alineatul (7)]

7.1. Căi rutiere și căi 
navigabile: Existența unui 
plan național amplu, 
comodal și eficient de 
transport care conține o 
prioritizare adecvată a 
investițiilor, inclusiv a 
sistemelor de transport 
inteligente, în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, a 
investițiilor în rețeaua 
globală (altele decât 
investițiile pentru TEN-T 
de bază) și în 
conectivitatea secundară 
(inclusiv transportul 
public la nivel local și 
regional).

– Existența unui plan 
global de transport care 
conține:

– prioritizarea investițiilor 
în rețeaua TEN-T de bază, 
rețeaua globală și 
conectivitatea secundară. 
La stabilirea priorităților 



PE486.053v03-00 34/40 AD\906416RO.doc

RO

ar trebui să ia în calcul 
contribuția investițiilor 
pentru mobilitate, 
durabilitate, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră și contribuția la 
zona de transport unic la 
nivel european;

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

7.2. Căi feroviare:
Existența în cadrul 
planului național global de 
transport a unui capitol 
explicit privind 
dezvoltarea căilor ferate 
care conține o stabilire 
adecvată a priorităților de 
investiții în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, în 
rețeaua globală (alte 
investiții decât cele în 
TEN-T de bază) și în 
conectivitatea secundară a 
sistemului de căi ferate în 
funcție de contribuția 
acestora la mobilitate, 
durabilitate și la efectele 
de rețea la nivel național 
și european. Investițiile 
acoperă activele mobile și 
interoperabilitatea și 

– Existența unui capitol 
privind dezvoltarea 
transportului feroviar în 
cadrul planului global de 
transport care conține:
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consolidarea capacităților. 

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 7.2 

Textul propus de Comisie

7. Promovarea sistemelor 
de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore 
[prevăzută la articolul 9 
alineatul (7)]

7.1. Căi rutiere: Existența 
unui plan național amplu 
de transport care conține o 
prioritizare adecvată a 
investițiilor în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, a 
investițiilor în rețeaua 
globală (altele decât 
investițiile pentru TEN-T 
de bază) și în 
conectivitatea secundară 
(inclusiv transportul 
public la nivel local și 
regional).

– Existența unui plan 
global de transport care 
conține:

– prioritizarea investițiilor 
în rețeaua TEN-T de bază, 
rețeaua globală și 
conectivitatea secundară. 
La stabilirea priorităților 
ar trebui să ia în calcul 
contribuția investițiilor 
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pentru mobilitate, 
durabilitate, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră și contribuția la 
zona de transport unic la 
nivel european;

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

7.2. Căi feroviare:
Existența în cadrul 
planului național global de 
transport a unui capitol 
explicit privind 
dezvoltarea căilor ferate 
care conține o stabilire 
adecvată a priorităților de 
investiții în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, în 
rețeaua globală (alte 
investiții decât cele în 
TEN-T de bază) și în 
conectivitatea secundară a 
sistemului de căi ferate în 
funcție de contribuția 
acestora la mobilitate, 
durabilitate și la efectele 
de rețea la nivel național 
și european. Investițiile 
acoperă activele mobile și 
interoperabilitatea și 
consolidarea capacităților. 

– Existența unui capitol 
privind dezvoltarea 
transportului feroviar în 
cadrul planului global de 
transport care conține:

– un flux de proiecte 
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realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

Amendamentul Parlamentului

7. Promovarea sistemelor 
de transport durabile și 
eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor 
rețelelor majore 
[prevăzută la articolul 9 
alineatul (7)]

7.1. Căi rutiere: Existența 
unui plan național amplu
de transport care conține o 
prioritizare adecvată a 
investițiilor în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, a 
investițiilor în rețeaua 
globală (altele decât 
investițiile pentru TEN-T 
de bază) și în 
conectivitatea secundară 
(inclusiv transportul 
public la nivel local și 
regional).

– Existența unui plan 
global de transport care 
conține:

– prioritizarea investițiilor 
în rețeaua TEN-T de bază, 
rețeaua globală și 
conectivitatea secundară. 
La stabilirea priorităților 
ar trebui să ia în calcul 
contribuția investițiilor 
pentru mobilitate, 
durabilitate, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră și contribuția la 
zona de transport unic la 
nivel european;

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
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calendarul, cadrul
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 

– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.

7.2. Căi feroviare:
Existența în cadrul 
planului național global de 
transport amplu, comodal 
și eficient a unui capitol 
explicit privind 
dezvoltarea căilor ferate 
care conține o stabilire 
adecvată a priorităților de 
investiții în Rețeaua 
transeuropeană pentru 
infrastructura de transport 
(TEN-T) de bază, în 
rețeaua globală (alte 
investiții decât cele în 
TEN-T de bază) și în 
conectivitatea secundară a 
sistemului de căi ferate în 
funcție de contribuția 
acestora la mobilitate, 
durabilitate și la efectele 
de rețea la nivel național 
și european. Investițiile 
acoperă activele mobile și 
interoperabilitatea și 
consolidarea capacităților.

– Existența unui capitol 
privind dezvoltarea 
transportului feroviar în 
cadrul planului global de 
transport care conține:

– un flux de proiecte 
realiste și mature (inclusiv 
calendarul, cadrul 
bugetar);

– o evaluare strategică de 
mediu care îndeplinește 
cerințele juridice pentru 
planul de transport; 
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– măsuri pentru a 
consolida capacitatea unor 
organisme intermediare și 
beneficiari de a asigura 
rezerva de proiecte.
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