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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui 
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de 
dezvoltare regională și Fondul de coeziune (06168/1/2021 – C9-0194/2021 – 
2018/0197(COD))
(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06168/1/2021 - C9 - 0194/2021),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 
20181,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 20182,

– având în vedere poziția sa în primă lectură3 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0372),

– având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2020)0452),

 având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru dezvoltare 
regională (A9-0204/2021),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu președintele 
Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează secretarului general sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 
secretarul general al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

1 JO C 62, 15.2.2019, p. 90.
2 JO C 86, 7.3.2019, p. 115.
3 JO C 108, 26.3.2021, p. 566.
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5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune

Ideea care stă la baza Uniunii Europene este cooperarea pașnică între diverse popoare la nivel 
mondial, național, regional și local pentru a promova coeziunea economică, socială, teritorială 
și solidaritatea între diferitele regiuni ale UE. 

Aceste obiective trebuie urmărite prin intermediul politicii de coeziune, care este principala 
politică de investiții a Uniunii pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică care 
reduce disparitățile teritoriale, contribuind la apropierea cetățenilor și a teritoriilor de proiectul 
european. 

Aceste sarcini au fost îngreunate de efectele de denaturare pe care le-au produs crizele 
financiare, care au sporit inegalitățile dintre teritorii, în pofida reducerii, în același timp, a 
inegalităților dintre statele membre. Din acest motiv, nici obligațiile bugetare ale UE, nici cele 
naționale, nici repercusiunile ieșirii Regatului Unit din UE („Brexit”), nici consecințele 
dramatice ale situației de urgență climatică și ale pandemiei de COVID-19 nu trebuie să reducă 
ambiția obiectivului fundamental al UE în materie de coeziune.

2. Propunerea Comisiei

Publicarea propunerii privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune 
(FEDR-FC) la 29 mai și prezentarea făcută de Comisie în cadrul Comisiei REGI la 20 iunie au 
marcat începutul lucrărilor legislative ale PE cu privire la acest dosar. 

Normele generale care reglementează politica de coeziune după 2020 sunt stabilite în 
Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC). Dispozițiile specifice aplicabile Fondului 
european de dezvoltare regională și Fondului de coeziune sunt detaliate într-o propunere 
separată, care include: 

 o listă a obiectivelor specifice care trebuie sprijinite de FEDR și de Fondul de coeziune;
 concentrarea tematică;
 excluderea sprijinului din partea FEDR și a FC;
 dispoziții specifice privind tratarea caracteristicilor teritoriale speciale; și 
 o listă a indicatorilor pe care trebuie să îi colecteze și să îi transmită autoritățile de 

management.

La 28 mai 2020, Comisia Europeană a prezentat unele modificări specifice ale propunerii 
privind FEDR-FC pentru perioada 2021-2027. Aceste modificări au scopul de a asigura o 
redresare promptă și sustenabilă a economiei UE după pandemia de COVID-19 și se 
concentrează pe sectoarele cele mai afectate de criză, pentru a ajunge la o reglementare care să 
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țină cont de pandemia de COVID-19, inclusiv din punctul de vedere al culturii, turismului 
durabil, digitalizării și rezilienței sistemelor de sănătate publică, introducând în același timp un 
mecanism flexibil, care ar permite derogări speciale în cazul apariției unor astfel de 
circumstanțe excepționale în viitor.

3. Negocierile interinstituționale

În urma adoptării, la 27 martie 2019, a poziției în primă lectură a Parlamentului, în perioada 
septembrie 2019 - februarie 2021, au avut loc negocieri interinstituționale (în vederea obținerii 
unui acord timpuriu în a doua lectură) sub președințiile finlandeză, croată, germană și 
portugheză ale Consiliului. După șase runde de triloguri, echipa de negociere a Parlamentului 
a ajuns la un acord provizoriu cu Președinția Consiliului pe parcursul ultimului trilog, la 9 
februarie 2021.

Textul acordului provizoriu a fost prezentat Comisiei pentru dezvoltare regională (REGI) și a 
fost confirmat la 16 martie 2021. Pe baza aprobării de către comisie, președintele Comisiei 
REGI, în scrisoarea sa adresată președintelui Comitetului Reprezentanților Permanenți 
(COREPER I), a indicat că va recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului fără 
amendamente, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu acordul provizoriu la care au ajuns cele 
două instituții. În urma verificării de către experții juriști-lingviști, la 2 iunie 2021, Consiliul 
și-a adoptat oficial poziția (prin procedură scrisă), în conformitate cu acordul provizoriu.

4. Principalele elemente ale acordului

Acordul general la care a ajuns Parlamentul cu Consiliul a consolidat și mai mult domeniul de 
aplicare al sprijinului pentru ambele fonduri, care reprezintă aproximativ un sfert din cadrul 
financiar multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027.
În special, s-au realizat următoarele:

Misiunile FEDR și ale Fondului de coeziune

Parlamentul a propus adăugarea acestui nou articol pentru a reitera importanța contribuției 
FEDR la reducerea decalajului dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și la 
reducerea întârzierii de dezvoltare a regiunilor defavorizate, în special în domeniul mediului, în 
conformitate cu Pactul verde european, și în domeniul infrastructurii transeuropene de 
transport.

Obiectivele specifice ale FEDR și ale Fondului de coeziune

Cea mai mare parte a modificărilor convenite cu Consiliul constau în transferul conectivității 
digitale de la obiectivul de politică 3 la obiectivul de politică 1 și al mobilității multimodale 
durabile de la obiectivul de politică 3 la obiectivul de politică 2. O altă îmbunătățire importantă 
este reprezentată de includerea turismului durabil în domeniul de intervenție al FEDR.

Concentrarea tematică 
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S-a ajuns la un acord privind eliminarea concentrării tematice minime de 50 % în favoarea 
obiectivului de politică 1 pentru regiunile mai dezvoltate. 

De asemenea, s-a ajuns la un acord pentru a permite statelor membre să ia în considerare, atunci 
când se calculează respectarea cerințelor privind concentrarea tematică, să se aloce obiectivului 
de politică 2 peste 50 % din resursele lor totale din Fondul de coeziune, excluzând, în același 
timp, dubla contabilizare a investițiilor în mobilitatea urbană multimodală. S-a convenit, de 
asemenea, ca obiectivul de politică 2 să fixeze o țintă minimă de cheltuieli de cel puțin 30 % în 
domenii precum acțiunile pentru climă și economia circulară, punând un accent special pe 
cheltuielile în favoarea biodiversității, care pot ajunge până la 10 %. 

Domeniul de aplicare al sprijinului din partea FEDR

Pe lângă investițiile în infrastructură, FEDR va sprijini investițiile productive în IMM-uri și 
investițiile care vizează creșterea durabilă, protejarea locurilor de muncă existente și crearea de 
noi locuri de muncă.
În plus, vor putea fi sprijinite investițiile în întreprinderi care nu sunt IMM-uri atunci când 
acestea implică o cooperare cu IMM-urile în activități de cercetare și inovare și atunci când 
acestea sprijină în primul rând măsuri în domeniul energiei, în special al energiei din surse 
regenerabile.

Excluderea din domeniul de aplicare al FERD și al Fondului de coeziune

Unul dintre principalele aspecte discutate s-a referit la excluderea combustibililor fosili. 
Acordul la care s-a ajuns prevede că FEDR și Fondul de coeziune nu sprijină investițiile legate 
de producția, prelucrarea, transportul, distribuția, depozitarea sau arderea combustibililor fosili, 
cu următoarele excepții:

1. investițiile în înlocuirea sistemelor de încălzire cu ardere pe bază de combustibili fosili 
solizi, și anume cărbune, turbă, lignit, șisturi bituminoase, cu sisteme de încălzire cu 
ardere pe bază de gaz;

2. investițiile în extinderea și schimbarea destinației, conversia sau modernizarea 
rețelelor de transport și distribuție a gazelor, cu condiția ca aceste investiții să 
pregătească rețelele pentru adăugarea în sistem a gazelor din surse regenerabile și a 
gazelor cu emisii reduse de carbon, cum ar fi hidrogenul, biometanul și gazul de 
sinteză, și să permită înlocuirea instalațiilor care utilizează combustibili fosili solizi;

3. investițiile în vehicule nepoluante de interes public și în vehicule, aeronave și nave 
proiectate și construite sau adaptate pentru a fi utilizate de serviciile de protecție civilă 
și de pompieri.

Limitele alocărilor acordate excepțiilor menționate anterior au fost stabilite luând în considerare 
VNB-ul pe cap de locuitor și ponderea combustibililor fosili solizi în consumul intern brut de 
energie per stat membru, fixându-se ca termen-limită general data de 31 decembrie 2025.

Sprijin pentru zonele defavorizate

Consiliul a acceptat punctul de vedere al Parlamentului conform căruia trebuie dedicat un 
articol regiunilor și zonelor defavorizate, în special zonelor rurale și zonelor care suferă de un 
handicap natural sau demografic grav și permanent, cum ar fi declinul populației, în 
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conformitate cu articolul 174 din TFUE.

Dezvoltarea urbană durabilă și obiectivele în materie de mediu

FEDR va sprijini strategii axate pe zonele urbane, inclusiv pe zonele urbane funcționale. 
Obiectivul de cheltuieli pentru dezvoltarea urbană durabilă a fost majorat de la 6 la 8 %. Se va 
acorda o atenție deosebită provocărilor de mediu și urgenței climatice, în special tranziției către 
o economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050 datorită obiectivelor UE în materie 
de climă până în 2030, pentru a facilita și crearea unui parc imobiliar decarbonizat până în 2050, 
reducând consumul de energie și permițându-le gospodăriilor afectate de sărăcie energetică să 
realizeze economii.

FEDR și Fondul de coeziune vor sprijini activitățile care respectă standardele și prioritățile 
Uniunii în materie de climă, biodiversitate și mediu și care nu aduc prejudicii semnificative 
obiectivelor de mediu definite în Regulamentul privind taxonomia referitoare la finanțarea 
durabilă. Acesta respectă obligațiile care decurg din Acordul de la Paris și contribuie la 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD) ca parte a ambițiilor Pactului verde 
european. Investițiile în domeniul deșeurilor respectă principiile economiei circulare. 

Consolidarea dimensiunii sociale și a egalității

FEDR va putea contribui la îndeplinirea obiectivelor Pilonului european al drepturilor sociale, 
la punerea la dispoziție de locuințe sociale pentru gospodăriile cu venituri mici, precum și la 
măsurile de integrare prin adoptarea unei abordări menite să protejeze demnitatea și drepturile 
resortisanților țărilor terțe și ale migranților și incluziunea romilor. Se prevede, de asemenea, 
ca egalitatea de gen, inclusiv obiectivul său în materie de echilibru de gen, să se aplice 
grupurilor de experți. 

Măsuri temporare pentru a răspunde unor circumstanțe excepționale sau neobișnuite 

ajuns la un acord privind consolidarea rolului PE în procedura de adoptare a unor măsuri 
temporare pentru a răspunde unor circumstanțe excepționale sau neobișnuite prin sprijinirea 
finanțării capitalului circulant al IMM-urilor.

O „regulă de aur simplă”

În cadrul normelor relevante ale Pactului de stabilitate și de creștere, statele membre pot 
prezenta o cerere justificată în mod corespunzător, solicitând o mai mare flexibilitate pentru 
cheltuielile structurale publice sau asimilate susținute de administrația publică prin cofinanțarea 
investițiilor activate ca parte a FEDR și a FC, iar Comisia va evalua această cerere.

5. Recomandare

Raportorul consideră că compromisul la care s-a ajuns reprezintă un rezultat echilibrat. Având 
în vedere că poziția Consiliului este conformă cu acordul provizoriu la care s-a ajuns în cadrul 
negocierilor interinstituționale, raportorul recomandă aprobarea sa fără modificări.
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