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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 2 mai 2018, Comisia a adoptat o propunere pentru următorul cadru financiar multianual 
(CFM) pentru perioada 2021-2027. Aceasta include Fondul european de dezvoltare regională 
(FEDR) și Fondul de coeziune (FC).

În general, raportoarea salută propunerea Comisiei, care simplifică procedurile complexe 
asociate cu FEDR și FC și extinde măsurile de sprijin privind obiectivele climatice și ecologice. 
În special, raportoarea sprijină investiții mai mari pentru o Europă mai ecologică și cu emisii 
reduse de dioxid de carbon, cum ar fi măsurile privind eficiența energetică și economia 
circulară, dezvoltarea unor sisteme, rețele și echipamente de stocare a energiei inteligente, 
promovarea gestionării durabile a apei și reducerea poluării.

Cu toate acestea, este necesar să se asigure o finanțare sporită pentru modernizarea și 
dezvoltarea necesară a infrastructurii statelor membre pentru a îndeplini toate obiectivele 
ambițioase în materie de mediu, energie, gestionare a deșeurilor, transport și climă prevăzute 
de legislația Uniunii în conformitate cu Acordul de la Paris. Sprijinirea proiectelor cofinanțate 
prin aceste fonduri este esențială, în special în regiunile cu un nivel de dezvoltare mai redus. În 
plus, în multe țări, FEDR și FC reprezintă cel puțin 50 % din investițiile publice, iar în absența 
acestei cofinanțări din partea UE, statele membre respective nu ar avea capacitatea financiară 
de a face astfel de investiții.

În ceea ce privește finanțarea, raportoarea consideră că reducerile propuse (la jumătate) din 
cadrul FC sunt semnificative în comparație cu perioada actuală de programare. În același timp, 
suma care urmează să fie transferată de la FC la Mecanismul pentru interconectarea Europei 
(MIE) este egală cu suma transferată în actuala perioadă de programare 2014-2020. Întrucât 
fondurile provenind din FC se preconizează că vor finanța, printre altele, și proiecte legate de 
climă și de mediu, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor climatice și de mediu ale UE, 
raportoarea consideră că reducerea alocării FC care urmează să fie gestionată în cadrul gestiunii 
partajate nu este adecvată. Orice transfer de la FC către MIE ar trebui să se bazeze pe o analiză 
aprofundată a Comisiei și să ducă la sprijinirea, și nu la slăbirea capacității statelor membre de 
a-și îndeplini obiectivele climatice și de mediu. Cota fondurilor transferate către MIE ar trebui 
să fie proporțional egală cu transferul din actuala perioadă de programare (și anume, să fie 
redusă cu 50 %) și ar trebui să fie disponibilă pentru statele membre pe parcursul întregii 
perioade de programare.

În opinia raportoarei, utilizarea FEDR și a FC ar trebui îmbunătățită prin corelarea mai strânsă 
a investițiilor din cadrul politicii de coeziune cu planurile globale ale statelor membre de 
realizare a obiectivelor pentru 2030, în contextul unei traiectorii care duce la decarbonizarea pe 
termen lung a economiei UE. În acest sens, raportoarea propune mai multe resurse pentru 
obiectivele de politică 2 (OP2) privind lupta împotriva efectelor schimbărilor climatice. 

Sectorul transporturilor din UE se confruntă în prezent cu transformări fundamentale. Emisiile 
de gaze cu efect de seră cauzate de transporturi vor trebui reduse. Emisiile de poluanți 
atmosferici generate de sectorul transporturilor trebuie reduse drastic și fără întârziere. În plus, 
ar trebui să crească utilizarea vehiculelor cu emisii scăzute și cu emisii zero. Cu toate acestea, 
infrastructura corespunzătoare pentru aceste vehicule lipsește. 76 % din toate punctele de 
reîncărcare sunt situate în doar patru state membre, acoperind numai 27 % din suprafața totală 
a UE. O tranziție reușită către o mobilitate cu emisii scăzute de dioxid de carbon necesită un 
cadru de politică comun pentru vehicule, infrastructuri și rețele de energie electrică, în care 
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stimulentele economice și pentru ocuparea forței de muncă sunt combinate în întreaga Uniune, 
la nivel național, regional și local. Raportoarea consideră că este necesar să se ofere statelor 
membre și regiunilor acestora posibilitatea de a finanța dezvoltarea infrastructurii lor pentru 
vehicule cu emisii scăzute din orice sursă posibilă a Uniunii, inclusiv FEDR și FC. Trebuie 
creată în mod rapid o infrastructură de reîncărcare și de realimentare. În acest sens, raportoarea 
propune să se mute obiectivul de promovare a mobilității urbane multimodale durabile de la 
obiectivul de politică 3 (OP3) la obiectivul de politică 2 (OP2), căruia îi sunt alocate în prezent 
resurse și în cadrul căruia există o presiune mai mare asupra statelor membre pentru atingerea 
obiectivelor de mediu. Raportoarea este de părere că tranziția către o mobilitate cu emisii 
scăzute ține mai mult de obiectivul general privind o Europă cu emisii reduse de dioxid de 
carbon, decât de obiectivele de conectivitate.

Riscul de secetă în mai multe regiuni ale UE este în creștere ca urmare a schimbărilor climatice; 
prin urmare, protecția resurselor de apă, a ecosistemelor acvatice și a apei de băut și pentru 
scăldat reprezintă pietre de temelie ale protecției mediului în Europa. În ultimii ani, Europa a
suferit peste 100 de inundații majore. Pe lângă daunele economice și sociale, inundațiile pot 
avea consecințe grave asupra mediului. Raportoarea consideră că este necesară promovarea 
gestionării durabile a apelor, inclusiv a măsurilor de combatere a secetei și a inundațiilor. 

Zgomotul dăunător poate afecta aproape orice aspect al vieții unei persoane. Zgomotul puternic 
și de durată poate cauza probleme de sănătate și poate crește nivelul de stres. De asemenea, 
nivelurile ridicate de zgomot pot afecta în mod negativ ecosisteme întregi. Poluarea luminoasă 
este și ea dăunătoare pentru sănătate. Aceasta creează o risipă de energie, conduce la creșterea 
emisiilor de carbon și, în consecință, la creșterea costurilor pentru consumatori. În plus, lumina 
artificială afectează, în moduri diferite, flora și fauna. Raportoarea prezintă, așadar, o propunere 
privind măsurile în domeniul reducerii poluării fonice și luminoase.

Politica de coeziune este esențială pentru ca economia circulară să devină realitate. Raportoarea 
consideră că țările mai puțin dezvoltate ar trebui să aibă posibilitatea de a-și moderniza 
instalațiile existente de tratare a deșeurilor reziduale pentru a îndeplini obiectivele economiei 
circulare. În practică, modernizarea instalațiilor existente este mult mai puțin dificilă din punct 
de vedere economic decât dezvoltarea unor noi instalații și, în cele din urmă, este adesea mai 
fezabilă pentru țările cu bugete limitate, asigurând în același timp un impact pozitiv real asupra 
mediului.

70 % dintre europeni doresc ca UE să depună mai multe eforturi pentru problemele sociale și 
de sănătate. Raportoarea pune la îndoială valoarea adăugată a includerii Programului UE în 
domeniul sănătății într-un FSE+ extins. Ea regretă propunerea de reducere cu 8 % a fondurilor 
din domeniul sănătății în comparație cu perioada 2014-2020. În plus, politica de coeziune ar 
trebui să contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor Uniunii. În 
opinia raportoarei, pot fi create sinergii cu FSE+ și componenta sa privind sănătatea și cu 
pilonul european al drepturilor sociale în cadrul semestrului european, în condițiile în care 
recomandările specifice fiecărei țări se concentrează tot mai mult pe aspecte legate de sănătate. 
Programele operaționale cofinanțate din FEDR și din Fondul de coeziune ar trebui concepute 
astfel încât să promoveze accesul la asistența medicală. Raportoarea subliniază, de asemenea, 
că este necesar să se promoveze dezvoltarea integrată a dezvoltării sociale, economice și de 
mediu, patrimoniul cultural, securitatea și sănătatea în zonele urbane, rurale și de coastă. O 
cooperare mai strânsă cu pacienții sau cu organizațiile pacienților este și ea necesară pentru 
investiții de succes în domeniul sănătății.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 176 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prevede că Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR) este destinat să 
contribuie la redresarea principalelor 
dezechilibre regionale existente în Uniune. 
În conformitate cu articolul respectiv și cu 
al doilea și al treilea paragraf de la articolul 
174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și a 
întârzierii în dezvoltare a regiunilor 
defavorizate; în acest context, trebuie să se 
acorde o atenție specială regiunilor afectate 
de un handicap natural sau demografic 
grav și permanent, precum regiunile cele 
mai nordice cu o densitate foarte redusă a 
populației și regiunile insulare, 
transfrontaliere și muntoase.

(1) Articolul 176 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prevede că Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDR) este destinat să 
contribuie la redresarea principalelor 
dezechilibre regionale existente în Uniune. 
În conformitate cu articolul respectiv și cu 
al doilea și al treilea paragraf de la articolul 
174 din TFUE, FEDR trebuie să contribuie 
la reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare ale diferitelor regiuni și a 
întârzierii în dezvoltare a regiunilor 
defavorizate; în acest context, trebuie să se 
acorde o atenție specială regiunilor afectate 
de dezavantaje naturale sau demografice 
grave și permanente, precum regiunile 
cele mai nordice cu o densitate foarte 
redusă a populației și regiunile insulare, 
transfrontaliere și muntoase.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În implementarea FEDR și a 
Fondului de coeziune ar trebui să fie 
respectate principiile orizontale prevăzute 
la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană („TUE”) și la articolul 10 din 
TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și 
proporționalității prevăzute la articolul 5 
din TUE, ținându-se seama de Carta 

(5) În implementarea FEDR și a 
Fondului de coeziune ar trebui să fie 
respectate principiile orizontale prevăzute 
la articolele 2 și 3 din Tratatul privind 
Uniunea Europeană („TUE”) și la 
articolele 7-11 din TFUE, inclusiv 
principiile subsidiarității și 
proporționalității prevăzute la articolul 5 
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drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să respecte obligațiile care 
decurg din Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap și să asigure 
accesibilitatea în conformitate cu 
articolul 9 din această convenție și cu 
legislația Uniunii de armonizare a 
cerințelor de accesibilitate pentru produse 
și servicii. Statele membre și Comisia ar 
trebui să urmărească eliminarea 
inegalităților, promovarea egalității dintre 
bărbați și femei și integrarea perspectivei 
de gen, precum și combaterea discriminării 
pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să 
sprijine acțiuni care contribuie la orice 
formă de segregare. Obiectivele FEDR și 
ale Fondului de coeziune ar trebui să fie 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de conservare, protecție și îmbunătățire a 
calității mediului, în conformitate cu 
articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) 
din TFUE, ținând cont de principiul 
„poluatorul plătește”. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne, operațiunile în 
beneficiul întreprinderilor trebuie să 
respecte normele Uniunii privind ajutoarele 
de stat, astfel cum se prevede la articolele 
107 și 108 din TFUE.

din TUE, ținându-se seama de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Statele membre ar trebui, de 
asemenea, să respecte obligațiile care 
decurg din Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap și să asigure 
accesibilitatea în conformitate cu 
articolul 9 din această convenție și cu 
legislația Uniunii de armonizare a 
cerințelor de accesibilitate pentru produse 
și servicii. Statele membre și Comisia ar 
trebui să urmărească eliminarea 
inegalităților, promovarea egalității dintre 
bărbați și femei și integrarea perspectivei 
de gen, precum și combaterea discriminării 
pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală. Fondurile nu ar trebui să 
sprijine acțiuni care contribuie la orice 
formă de segregare. Obiectivele FEDR și 
ale Fondului de coeziune ar trebui să fie 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de conservare, protecție, îmbunătățire a 
calității mediului și combatere a 
schimbărilor climatice, în conformitate cu 
articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) 
din TFUE, ținând cont de principiul 
„poluatorul plătește”. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne, operațiunile în 
beneficiul întreprinderilor trebuie să 
respecte normele Uniunii privind ajutoarele 
de stat, astfel cum se prevede la articolele 
107 și 108 din TFUE.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Concentrările tematice din 
prezentul regulament ar trebui să se 
realizeze la nivel național și să permită 
condiții flexibile la nivelul programelor 
operaționale și între diferitele categorii de 
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regiuni. Concentrarea tematică ar putea fi 
ajustată, după caz, ținând seama de 
resursele alocate în vederea susținerii 
priorităților de investiții legate de trecerea 
la o economie cu emisii scăzute de 
carbon. Gradul de concentrare tematică 
ar trebui să țină cont de nivelul de 
dezvoltare al fiecărei regiuni în parte, de 
contribuția resurselor financiare și de 
nevoile specifice ale regiunilor al căror 
PIB pe cap de locuitor a fost utilizat drept 
criteriu de eligibilitate în perioada 2014-
2020.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Având în vedere obiectivul 
prezentului regulament, și anume 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale la nivelul Uniunii pentru 
promovarea unei dezvoltări durabile, ar 
trebui să se țină seama de decalajele 
dintre nivelurile de dezvoltare ale
diverselor regiuni, de progresele reduse 
înregistrate de regiunile defavorizate și de 
mijloacele limitate de care dispun unele 
state membre sau unele regiuni.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) În conformitate cu angajamentele 
Uniunii în temeiul Acordului de la Paris 
și în conformitate cu cel de-al 7-lea 
Program de acțiune pentru mediu, au fost 
introduse în legislația Uniunii obiective 
noi și ambițioase pentru mediu, energie, 
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gestionarea deșeurilor și climă. Ar trebui 
să se asigure o finanțare adecvată pentru 
a ajuta statele membre să atingă aceste 
obiective și să continue modernizarea și 
dezvoltarea necesară a infrastructurii în 
regiunile lor. Această tranziție structurală 
ar avea un impact semnificativ asupra 
locurilor de muncă și a creșterii 
economice în statele membre și în regiuni. 
Prin urmare, este necesar să se autorizeze 
toate măsurile de sprijin posibile pentru 
toate aceste obiective specifice.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii 
de a pune în aplicare Acordul de la Paris 
și cu angajamentul față de obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, fondurile vor contribui la 
integrarea acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice în politicile Uniunii 
și la atingerea unei ținte generale 
reprezentate de o contribuție de 25 % din 
cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea 
îndeplinirii obiectivelor climatice. Se 
preconizează că operațiunile din cadrul 
FEDR vor contribui la îndeplinirea 
obiectivelor climatice cu 30 % din pachetul 
financiar total al FEDR. Se preconizează că 
operațiunile din cadrul Fondului de 
coeziune vor contribui la îndeplinirea 
obiectivelor climatice cu 37 % din pachetul 
financiar total al Fondului de coeziune.

(14) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice și a 
obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Uniteși pentru a 
contribui la finanțarea acțiunilor 
necesare ce urmează a fi întreprinse la 
nivel european, național și local pentru a 
respecta angajamentele Uniunii, fondurile 
vor contribui la integrarea acțiunilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
politicile Uniunii și la atingerea unei ținte 
generale reprezentate de o contribuție de 
30 % din cheltuielile bugetului UE pentru 
sprijinirea îndeplinirii obiectivelor 
climatice. Operațiunile din cadrul FEDR ar 
trebui să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor climatice cu 35% din pachetul 
financiar total al FEDR. Se preconizează că 
operațiunile din cadrul Fondului de 
coeziune vor contribui la îndeplinirea 
obiectivelor climatice cu 37 % din pachetul 
financiar total al Fondului de coeziune. În 
conformitate cu recomandările din 
raportul special nr. 2016/31 al Curții de 
Conturi Europene, integrarea aspectelor 
legate de climă și mecanismele de 
„imunizare la schimbările climatice” ar 
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trebui să facă diferența între atenuare și 
adaptare și ar trebui să se materializeze ex 
ante prin toate procesele de programare și 
de planificare, în loc să fie raportate doar 
ex post.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Sectorul transporturilor din 
Uniune se confruntă în prezent cu 
transformări fundamentale, deoarece 
digitalizarea și automatizarea modifică 
procesele de producție tradiționale și 
nevoile consumatorilor. Este necesar să se 
reducă emisiile de gaze cu efect de seră 
(GES) generate de transporturi. Trebuie 
reduse drastic și fără întârziere emisiile de 
poluanți atmosferici generate de sectorul 
transporturilor. În plus, utilizarea 
vehiculelor cu emisii scăzute și cu emisii 
zero ar trebui să crească pentru a atinge 
obiectivele privind o Uniune mai 
ecologică și cu emisii reduse de dioxid de 
carbon. Cu toate acestea, infrastructura 
adecvată pentru aceste vehicule lipsește 
încă și, în prezent, există doar 100 000 de 
puncte de reîncărcare pentru vehiculele 
electrice în Uniune, 76 % din toate 
punctele de reîncărcare fiind situate în 
doar 4 state membre și acoperind numai 
27 % din suprafața totală a Uniunii. O 
tranziție reușită către o mobilitate cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon 
necesită un cadru de politică comun 
pentru vehicule, infrastructuri și rețele de 
energie electrică, în care stimulentele 
economice și pentru ocuparea forței de 
muncă să fie combinate la nivelul 
Uniunii, la nivel național, regional și 
local și să fie sprijinite prin instrumente 
de finanțare ale Uniunii mai puternice. 
Este necesar să se ofere statelor membre 
și regiunilor posibilitatea de a finanța din 
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orice sursă posibilă, inclusiv FEDR și 
Fondul de coeziune, dezvoltarea 
infrastructurii pentru vehicule cu emisii 
scăzute. Ar trebui creată rapid o 
infrastructură de reîncărcare și de 
realimentare pentru a îndeplini 
angajamentele Uniunii în domeniul 
climei în temeiul Acordului de la Paris și 
al legislației conexe a Uniunii.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Operațiunile din cadrul FEDR și 
din cadrul Fondului de coeziune ar trebui 
să ducă la punerea în aplicare a 
măsurilor și la îndeplinirea obiectivele 
prevăzute în cadrul planurilor energetice 
și climatice naționale integrate, care 
urmează să fie elaborate în temeiul 
Regulamentului privind guvernanța 
uniunii energetice, precum și să fie în 
conformitate cu recomandările Comisiei 
privind aceste planuri, atât din punctul de 
vedere al conținutului, cât și din punctul 
de vedere al alocării financiare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) FEDR și Fondul de coeziune ar 
trebui să poată sprijini activități și 
obiective ale altor instrumente de 
finanțare pentru a promova accesul la 
sănătate și îngrijire. Pot fi create sinergii 
cu Fondul social european+ și 
componenta sa privind sănătatea, cu 
pilonul european al drepturilor sociale, 
precum și cu semestrul european și 
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recomandările specifice fiecărei țări, care 
se concentrează tot mai mult pe aspecte 
legate de sănătate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) FEDR ar trebui să contribuie la 
corectarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune și la reducerea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
ale regiunilor și a rămânerii în urmă a 
regiunilor defavorizate, inclusiv a celor 
care se confruntă cu provocări legate de 
angajamentele de decarbonizare. Sprijinul 
FEDR acordat în cadrul obiectivului 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică” ar trebui să se 
concentreze așadar pe prioritățile-cheie ale 
Uniunii, în conformitate cu obiectivele de 
politică stabilite în Regulamentul (UE) 
2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, 
sprijinul din partea FEDR ar trebui să se 
concentreze pe obiectivele de politică „O 
Europă mai inteligentă, prin promovarea 
unei transformări economice inovatoare și 
inteligente” și „O Europă mai ecologică, cu 
emisii scăzute de carbon prin promovarea 
tranziției către o energie nepoluantă și 
echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a 
economiei circulare, a adaptării la 
schimbările climatice și a prevenirii și 
gestionării riscurilor”. Această concentrare 
tematică ar trebui să se realizeze la nivel 
național permițând totodată flexibilitatea la 
nivelul programelor individuale și între 
cele trei grupuri de state membre 
constituite în funcție de venitul național 
brut. În plus, metodologia de clasificare a 
statelor membre ar trebui să fie stabilită în 
detaliu, ținându-se cont de situația 
specifică a regiunilor ultraperiferice.

(17) FEDR ar trebui să contribuie la 
corectarea principalelor dezechilibre 
regionale din Uniune și la reducerea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
ale regiunilor și a rămânerii în urmă a 
regiunilor defavorizate, inclusiv a celor 
care se confruntă cu provocări legate de 
angajamentele de decarbonizare. Sprijinul 
FEDR acordat în cadrul obiectivului 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică” ar trebui să se 
concentreze așadar pe prioritățile-cheie ale 
Uniunii, în conformitate cu obiectivele de 
politică stabilite în Regulamentul (UE)
2018/xxx [noul RDC]. Prin urmare, 
sprijinul din partea FEDR ar trebui să se 
concentreze pe obiectivele de politică „O 
Europă mai inteligentă, prin promovarea 
unei transformări economice inovatoare și 
inteligente” și „O Europă mai ecologică, cu 
emisii scăzute de carbon prin promovarea 
tranziției către un transport și o energie 
nepoluante și echitabile, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
adaptării la schimbările climatice, a 
gestionării durabile a apei și a prevenirii și 
gestionării riscurilor”. Această concentrare 
tematică ar trebui să se realizeze la nivel 
național permițând totodată flexibilitatea la 
nivelul programelor individuale și între 
cele trei grupuri de state membre 
constituite în funcție de venitul național 
brut. În plus, metodologia de clasificare a 
statelor membre ar trebui să fie stabilită în 
detaliu, ținându-se cont de situația 
specifică a regiunilor ultraperiferice.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Ar trebui să se țină seama de 
problemele cu care se confruntă anumite 
autorități locale și regionale care au un 
sistem administrativ centralizat și care nu 
dispun de capacitate suficientă de 
finanțare. Dat fiind faptul că acestea 
întâmpină mari dificultăți în cofinanțarea 
proiectelor, acest lucru duce la o utilizare 
redusă a fondurilor de coeziune tocmai în 
acele regiuni care au cea mai mare nevoie 
de investiții pentru a reduce disparitățile 
de dezvoltare socioeconomică și 
teritorială.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a concentra sprijinul pe 
prioritățile-cheie ale Uniunii, este, de 
asemenea, necesar ca cerințele privind 
concentrarea tematică să fie respectate pe 
tot parcursul perioadei de programare, 
inclusiv în cazul transferului între 
priorități în cadrul unui program sau între 
programe.

(18) Pentru a atinge obiectivele statelor 
membre, concentrarea tematică ar trebui 
să fie suficient de flexibilă pentru a se 
adapta la nevoile fiecărei regiuni în parte, 
permițând Uniunii să sprijine transferul
între priorități în cadrul unui program sau 
între programe. În acest fel, se evită 
dezechilibrele suplimentare sau adâncirea 
discrepanțelor în materie de dezvoltare 
între regiuni.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)



AD\1167266RO.docx 13/36 PE625.333v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Ar trebui îmbunătățită în 
continuare eficacitatea instituțiilor 
publice și a persoanelor interesate și 
eficiența administrației prin acordarea de 
asistență tehnică și financiară pentru a 
eficientiza administrațiile și serviciile 
publice vizate de implementarea FEDR și 
FC.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Pentru a atinge obiectivele 
stabilite, ar trebui luate măsuri pentru a 
promova mobilitatea regională sau locală 
sau pentru a reduce poluarea aerului și 
poluarea fonică. 

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26b) Ar trebui luate măsuri pentru a 
promova moduri de transport curate, 
sustenabile și sigure.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Regulamentul contribuie la 
finanțarea sprijinului menit să 
consolideze coeziunea economică, socială 
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și teritorială prin eliminarea principalelor 
dezechilibre regionale din Uniune și prin 
reducerea decalajului regiunilor celor 
mai defavorizate; în acest context, trebuie 
să se acorde o atenție specială regiunilor 
afectate de un handicap natural sau 
demografic grav și permanent, precum 
regiunile ultraperiferice, regiunile cele 
mai nordice cu o densitate foarte redusă a 
populației și regiunile insulare, 
transfrontaliere și muntoase.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În conformitate cu obiectivele de 
politică stabilite la articolul [4 alineatul 
(1)] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx 
[noul RDC], FEDR sprijină următoarele 
obiective specifice:

1. În conformitate cu obiectivele de 
politică stabilite la articolul [4 alineatul 
(1)] din Regulamentul (UE) 2018/xxxx 
[noul RDC], FEDR sprijină următoarele 
obiective specifice, ținând cont de 
necesitățile de investiție și de 
infrastructură specifice fiecărui stat 
membru:

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „o Europă mai ecologică, cu emisii 
scăzute de carbon prin promovarea 
tranziției către o energie nepoluantă și 
echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a 
economiei circulare, a adaptării la 
schimbările climatice și a prevenirii și 
gestionării riscurilor („OP 2”)” prin:

(b) „o Europă mai ecologică, cu emisii 
scăzute de carbon prin promovarea 
tranziției către un transport și o energie 
nepoluante și echitabile, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
adaptării la schimbările climatice și a 
prevenirii și gestionării riscurilor („OP 2”)” 
prin:
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) promovarea adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii riscurilor și a 
rezilienței în urma dezastrelor;

(iv) promovarea adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii riscurilor, 
incendiilor și inundațiilor, a rezilienței în 
urma dezastrelor și a intervențiilor 
împotriva instabilității hidrogeologice;

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea gestionării durabile a 
apelor;

(v) promovarea gestionării durabile a 
apei, inclusiv a măsurilor de combatere și 
prevenire a secetei și a inundațiilor și a 
gestionării sustenabile a deșeurilor;

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) promovarea tranziției la o economie 
circulară;

(vi) promovarea tranziției la o economie 
circulară, în special cu scopul atingerii 
obiectivelor de reciclare și reutilizare a 
deșeurilor, definite în Directivele 
(UE) 2018/851 și (UE) 2018/852, precum 
și cu scopul atingerii obiectivelor de 
reducere a depozitarii deșeurilor, definite 
în Directiva (UE) 2018/850;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul vii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) dezvoltarea biodiversității, a 
infrastructurii verzi în mediul urban și 
reducerea poluării;

(vii) dezvoltarea biodiversității, a 
infrastructurii verzi în mediul urban și 
reducerea poluării aerului, apei și solului 
și a poluării fonice și luminoase;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) promovarea mobilității urbane 
multimodale sustenabile, inclusiv a 
infrastructurii pentru mobilitate cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) promovarea investițiilor în sectorul 
deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele 
aquis-ului Uniunii în domeniul mediului, 
în special pentru statele membre care 
depășesc aceste cerințe;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b – punctul viib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viib) promovarea investițiilor în sectorul 
apelor, pentru a îndeplini cerințele aquis-
ului Uniunii în domeniul mediului, în 
special pentru statele membre care 
depășesc aceste cerințe;
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin dezvoltarea 
infrastructurii, inclusiv la asistență 
medicală primară;

(iv) asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin dezvoltarea 
infrastructurii și prin campanii de 
sensibilizare, inclusiv a accesului la 
asistență medicală primară;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea dezvoltării integrate în 
domeniul social, economic și al mediului, a 
patrimoniului cultural și a securității în 
zonele urbane;

(i) promovarea dezvoltării integrate în 
domeniul social, economic și al mediului, a 
patrimoniului cultural, a securității și a 
sănătății în zonele urbane;

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) promovarea dezvoltării integrate în 
domeniul social, economic și al mediului la 
nivel local, a patrimoniului cultural și a 
securității, inclusiv în zonele rurale și de 
coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală 
plasată sub responsabilitatea comunității.

(ii) promovarea dezvoltării integrate în 
domeniul social, economic și al mediului la 
nivel local, a patrimoniului cultural, a 
securității și a sănătății, inclusiv în zonele 
rurale și de coastă și inclusiv prin 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) fie îmbunătățesc capacitatea 
autorităților responsabile de programe și a 
organismelor implicate în implementarea 
fondurilor;

(a) fie îmbunătățesc, prin asistență 
tehnică și financiară, capacitatea 
autorităților responsabile de programe și a 
organismelor implicate în implementarea 
fondurilor, inclusiv capacitatea 
organizațiilor societății civile;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Statele membre din grupul 2 alocă 
cel puțin 45 % din resursele lor totale din 
FEDR în cadrul altor priorități decât 
asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 
30 % pentru OP 2;

(b) Statele membre din grupul 2 alocă 
cel puțin 40 % din resursele lor totale din 
FEDR în cadrul altor priorități decât 
asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 
35 % pentru OP 2;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Statele membre din grupul 3 alocă 
cel puțin 35 % din resursele lor totale din 
FEDR în cadrul altor priorități decât 
asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 
30 % pentru OP 2.

(c) Statele membre din grupul 3 alocă 
cel puțin 35 % din resursele lor totale din 
FEDR în cadrul altor priorități decât 
asistența tehnică pentru OP 1 și cel puțin 
35 % pentru OP 2.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) investiții productive în IMM-uri; (c) investiții productive în IMM-uri în 
sensul Recomandării 2003/361/CE a 
Comisiei;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) investiții în reconversia regiunilor 
industriale aflate în declin și a regiunilor 
cu un nivel de dezvoltare mai redus;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care întreprinderi altele decât 
IMM-urile cooperează cu IMM-urile în 
ceea ce privește măsurile privind eficiența 
energetică, activitățile legate de economia 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon sau 
de economia circulară sprijinite în 
temeiul articolului 2 alineatul (1) litera 
(b) punctele (i), (iii), (vi) și (vii), 
investițiile productive pot fi sprijinite 
atunci când sunt acordate prin
intermediul instrumentelor financiare.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) investiții în infrastructurile de 
sănătate și de asistență medicală, inclusiv 
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de asistență medicală integrată și de 
asistență medicală primară;

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) investiții în promovarea eficienței 
energetice și a utilizării energiei din surse 
regenerabile, acordând atenție 
specificității locuințelor și clădirilor 
rezidențiale;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură un echilibru 
adecvat între investițiile prevăzute la 
literele (a) și (b).

Statele membre asigură un echilibru 
adecvat între investițiile prevăzute la 
literele (a), (aa), (ab) și (b).

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament nu afectează 
continuarea sau modificarea, inclusiv 
anularea totală sau parțială, a unei 
asistențe aprobate de Comisie în 
conformitate cu Regulamentele (UE) nr. 
1300/2013 și (UE) 1301/2013 sau orice 
act adoptat în temeiul acestora.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
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Articolul 12 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile de asistență prezentate sau 
aprobate în temeiul Regulamentelor (UE) 
nr. 1300/2013 și (UE) 1301/2013 rămân 
valabile.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Anexa I – Tabelul 1 – secțiunea 2

Textul propus de Comisie

Obiectivul de politică Realizări Rezultate

(1) (2) (3)

2. O Europă mai 
ecologică, cu emisii 
scăzute de carbon prin 
promovarea tranziției 
către o energie nepoluantă 
și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a 
economiei circulare, a 
adaptării la schimbările 
climatice și a prevenirii și 
gestionării riscurilor

RCO 18 - Gospodării care 
beneficiază de sprijin 
pentru îmbunătățirea 
performanței energetice a 
locuinței

RCR 26 - Consum final 
anual de energie (din care: 
utilizatori rezidențiali, 
privați nerezidențiali, 
publici nerezidențiali) 

RCO 19 - Clădiri publice 
care beneficiază de sprijin 
pentru îmbunătățirea 
performanței energetice

RCR 27 - Gospodării cu o 
performanță energetică 
îmbunătățită a locuinței

RCO 20 - Conducte de 
rețea pentru încălzirea 
urbană nou construite sau 
modernizate

CCR 28 - Clădiri cu 
clasificare energetică 
îmbunătățită (din care: 
utilizatori rezidențiali, 
privați nerezidențiali, 
publici nerezidențiali)

RCR 29 - Emisii de gaze 
cu efect de seră estimate*

RCR 30 - Întreprinderi cu 
o performanță energetică 
îmbunătățită

RCO 22 - Capacitate de 
producție suplimentară 
pentru energia din surse 
regenerabile (din care: 
energie electrică, termică)

RCR 31 - Energie totală 
din surse regenerabile 
produsă (din care: energie 
electrică, termică)

RCO 97 - Numărul de 
comunități energetice și 

RCR 32 - Energie din 
surse regenerabile: 
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de comunități de energie 
din surse regenerabile care 
beneficiază de sprijin*

capacități conectate la 
rețea (operaționale) *

RCO 23 - Sisteme digitale 
de gestionare pentru 
rețelele inteligente

RCR 33 - Utilizatori 
conectați la rețele 
inteligente

RCO 98 - Gospodării care 
beneficiază de sprijin 
pentru utilizarea rețelelor 
energetice inteligente

RCR 34 - Lansarea de 
proiecte pentru rețele 
inteligente

RCO 24 - Sisteme noi sau 
modernizate de 
monitorizare, de pregătire, 
de alertă și de reacție în 
caz de dezastre*

RCR 35 - Populația care 
beneficiază de măsuri de 
protecție împotriva 
inundațiilor

RCO 25 - Lucrări noi sau 
consolidate în zonele de 
coastă, pe malurile 
râurilor și ale lacurilor și 
de protecție împotriva 
alunecărilor de teren, 
pentru ocrotirea 
persoanelor, a bunurilor și 
a mediului natural

RCR 36 - Populația care 
beneficiază de măsuri de 
protecție împotriva 
incendiilor forestiere

RCO 26 - Infrastructuri 
verzi construite pentru 
adaptarea la schimbările 
climatice

RCR 37 - Populația care 
beneficiază de măsuri de 
protecție împotriva 
dezastrelor naturale legate 
de climă (altele decât 
inundații și incendii 
forestiere)

RCO 27 - Strategii 
naționale/ regionale/ 
locale în vederea adaptării 
la schimbările climatice

RCR 96 - Populația care 
beneficiază de măsuri de 
protecție împotriva
dezastrelor naturale care 
nu sunt legate de climă și 
a riscurilor legate de 
activitățile umane*

RCO 28 - Zone acoperite 
de măsuri de protecție 
împotriva incendiilor 
forestiere

RCR 38 - Timpul de 
reacție mediu estimat în 
situații de dezastru*

RCO 30 - Lungimea 
conductelor noi sau 
consolidate pentru 

RCR 41 - Populația 
racordată la rețele 
îmbunătățite de alimentare 
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conectarea locuințelor la 
rețelele de apă

cu apă 

RCO 31 - Lungimea 
rețelelor de canalizare nou 
construite sau consolidate

RCR 42 - Populația 
racordată cel puțin la 
instalații secundare de 
tratare a apelor uzate

RCO 32 - Capacități noi 
sau modernizate pentru 
tratarea apelor uzate

RCR 43 - Pierderi de apă

RCR 44 - Ape uzate 
tratate în mod adecvat

RCO 34 - Capacități 
suplimentare pentru 
reciclarea deșeurilor

RCR 46 - Populația 
deservită de instalații de 
reciclare a deșeurilor și de 
sisteme de gestionare a 
deșeurilor mici 

RCR 47 - Deșeuri 
reciclate

RCR 48 - Deșeuri 
reciclate utilizate ca 
materii prime

RCR 49 - Deșeuri 
recuperate

RCO 36 - Suprafața 
infrastructurii verzi care 
beneficiază de sprijin în 
zonele urbane

RCR 50 - Populația care 
beneficiază de măsuri 
privind calitatea aerului

RCO 37 - Suprafața 
siturilor Natura 2000 care 
fac obiectul unor măsuri 
de protecție și de refacere 
în conformitate cu cadrul 
de acțiune prioritară

RCR 95 - Populația care 
are acces la infrastructuri 
verzi noi sau modernizate 
în zonele urbane

RCO 99 - Suprafața din 
afara siturilor Natura 2000 
care fac obiectul unor 
măsuri de protecție și de 
refacere

RCR 51 - Populația care 
beneficiază de măsuri 
privind reducerea 
zgomotului

RCO 38 - Suprafața de sol 
reabilitat care beneficiază 
de sprijin

RCR 52 - Sol reabilitat 
utilizat pentru zone verzi, 
locuințe sociale, activități 
economice sau la nivel de 
comunitate
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RCO 39 - Sisteme de 
monitorizare a poluării 
aerului instalate

Amendamentul

Obiectivul de politică Realizări Rezultate

(1) (2) (3)

2. O Europă mai 
ecologică, cu emisii 
scăzute de carbon prin 
promovarea tranziției 
către o energie nepoluantă 
și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a 
economiei circulare, a 
adaptării la schimbările 
climatice și a prevenirii și 
gestionării riscurilor

RCO 18 - Gospodării care 
beneficiază de sprijin 
pentru îmbunătățirea 
performanței energetice a 
locuinței

RCR 26 - Consum final 
anual de energie (din care: 
utilizatori rezidențiali, 
privați nerezidențiali, 
publici nerezidențiali) 

RCO 19 - Clădiri publice 
care beneficiază de sprijin 
pentru îmbunătățirea 
performanței energetice

RCR 27 - Gospodării cu o 
performanță energetică 
îmbunătățită a locuinței

RCO 20 - Conducte de 
rețea pentru încălzirea 
urbană nou construite sau 
modernizate

CCR 28 - Clădiri cu 
clasificare energetică 
îmbunătățită (din care: 
utilizatori rezidențiali, 
privați nerezidențiali, 
publici nerezidențiali)

RCR 29 - Emisii de gaze 
cu efect de seră estimate*

RCR 30 - Întreprinderi cu 
o performanță energetică 
îmbunătățită

RCO 22 - Capacitate de 
producție suplimentară 
pentru energia din surse 
regenerabile (din care: 
energie electrică, termică) 

RCR 31 - Energie totală 
din surse regenerabile 
produsă (din care: energie 
electrică, termică)

RCO 97 - Numărul de 
comunități energetice și 
de comunități de energie 
din surse regenerabile care 
beneficiază de sprijin*

RCR 32 - Energie din 
surse regenerabile: 
capacități conectate la 
rețea (operaționale) *

RCO 23 - Sisteme digitale 
de gestionare pentru 
rețelele inteligente

RCR 33 - Utilizatori 
conectați la rețele 
inteligente

RCO 98 - Gospodării care 
beneficiază de sprijin 
pentru utilizarea rețelelor 

RCR 34 - Lansarea de 
proiecte pentru rețele 
inteligente
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energetice inteligente

RCO24a - Măsuri de 
combatere a secetei și a 
inundațiilor

RCR 35 - Populația care 
beneficiază de măsuri de 
protecție împotriva 
inundațiilor sau a secetei

RCO 24 - Sisteme noi sau 
modernizate de 
monitorizare, de pregătire, 
de alertă și de reacție în 
caz de dezastre*

RCR 36 - Populația care 
beneficiază de măsuri de 
protecție împotriva 
incendiilor forestiere

RCO 25 - Lucrări noi sau 
consolidate în zonele de 
coastă, pe malurile 
râurilor și ale lacurilor și 
de protecție împotriva 
alunecărilor de teren, 
pentru ocrotirea 
persoanelor, a bunurilor și 
a mediului natural

RCR 37 - Populația care 
beneficiază de măsuri de 
protecție împotriva 
dezastrelor naturale legate 
de climă (altele decât 
inundații și incendii 
forestiere)

RCO 26 - Infrastructuri 
verzi construite pentru 
adaptarea la schimbările 
climatice

RCR 96 - Populația care 
beneficiază de măsuri de 
protecție împotriva 
dezastrelor naturale care 
nu sunt legate de climă și 
a riscurilor legate de 
activitățile umane*

RCO 27 - Strategii 
naționale/ regionale/ 
locale în vederea adaptării 
la schimbările climatice

RCR 38 - Timpul de 
reacție mediu estimat în 
situații de dezastru*

RCO 28 - Zone acoperite 
de măsuri de protecție 
împotriva incendiilor 
forestiere

RCO 30 - Lungimea 
conductelor noi sau 
consolidate pentru 
conectarea locuințelor la 
rețelele de apă

RCR 41 - Populația 
racordată la rețele 
îmbunătățite de alimentare 
cu apă 

RCO 31 - Lungimea 
rețelelor de canalizare nou 
construite sau consolidate

RCR 42 - Populația 
racordată cel puțin la 
instalații secundare de 
tratare a apelor uzate

RCO 32 - Capacități noi 
sau modernizate pentru 

RCR 43 - Pierderi de apă
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tratarea apelor uzate

RCR 44 - Ape uzate 
tratate în mod adecvat

RCR 45 - Contribuție 
pentru recuperarea 
energiei și a materiilor 
prime din apele reziduale

RCR 45a - Deșeuri 
municipale generate

RCR 45b - Deșeuri 
reziduale generate

RCO 34 - Capacități 
suplimentare pentru 
prevenirea și reciclarea 
deșeurilor

RCR 46 - Populația 
deservită de instalații de 
reciclare a deșeurilor și de 
sisteme de gestionare a 
deșeurilor mici și 
sustenabile

RCR 47 - Deșeuri 
reciclate

RCR 48 - Deșeuri 
reciclate utilizate ca 
materii prime

RCR 49 - Deșeuri 
reutilizate

RCO 36 - Suprafața 
infrastructurii verzi care 
beneficiază de sprijin în 
zonele urbane

RCR 50 - Populația care 
beneficiază de măsuri 
privind calitatea aerului

RCO 37 - Suprafața 
siturilor Natura 2000 care 
fac obiectul unor măsuri 
de protecție și de refacere 
în conformitate cu cadrul 
de acțiune prioritară

RCR 95 - Populația care 
are acces la infrastructuri 
verzi noi sau modernizate 
în zonele urbane

RCO 99 - Suprafața din 
afara siturilor Natura 2000 
care fac obiectul unor 
măsuri de protecție și de 
refacere

RCR 51 - Populația care 
beneficiază de măsuri 
privind reducerea 
zgomotului

RCO 38 - Suprafața de sol 
reabilitat care beneficiază 
de sprijin

RCR 51a - Populația care 
beneficiază de măsuri 
privind reducerea 
poluării luminoase
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RCO 39 - Sisteme de 
monitorizare a poluării 
aerului instalate RCO 55 -
Lungimea liniilor de 
tramvai și metrou - noi

RCR 52 - Sol reabilitat 
utilizat pentru zone verzi, 
locuințe sociale, activități 
economice sau la nivel de 
comunitate

RCO 56 - Lungimea 
liniilor de tramvai și 
metrou -
reconstruite/modernizate

RCR 62 - Numărul anual 
de pasageri ai 
transporturilor publice

RCO 57 - Material rulant 
ecologic pentru 
transportul public

RCR 63 - Numărul anual 
de utilizatorii ai liniilor 
de tramvai și de metrou 
noi/modernizate

RCO 58 - Piste ciclabile 
care beneficiază de 
sprijin

RCR 64 - Numărul anual 
de utilizatori ai pistelor 
ciclabile

RCO 59 - Infrastructuri 
pentru carburanți 
alternativi (puncte de 
realimentare/reîncărcare) 
care beneficiază de 
sprijin

RCR 64a - Estimarea 
emisiilor de gaze cu efect 
de seră (GES) evitate

RCO 60 - Orașe și 
localități cu sisteme de 
transport urban 
digitalizate noi sau 
modernizate

RCO 60a - Numărul 
punctelor de reîncărcare 
rapidă pentru vehiculele 
electrice

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – secțiunea 3

Textul propus de Comisie

Obiectivul de politică Realizări Rezultate

(1) (2) (3)

3. O Europă mai conectată 
prin dezvoltarea 
mobilității și a 

RCO 41 - Gospodării 
suplimentare cu acces la 
servicii de bandă largă de 

RCR 53 - Gospodării cu 
abonamente la servicii de 
bandă largă prin rețele de 
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conectivității TIC 
regionale

foarte mare capacitate foarte mare capacitate

RCO 42 - Întreprinderi 
suplimentare cu acces la 
servicii de bandă largă de 
foarte mare capacitate

RCR 54 - Întreprinderi cu 
abonamente la servicii de 
bandă largă prin rețele de 
foarte mare capacitate

RCO 43 - Lungimea 
drumurilor noi care 
beneficiază de sprijin -
TEN-T1

RCR 55 - Utilizatori de 
drumuri nou construite, 
reconstruite sau 
modernizate 

RCO 44 - Lungimea 
drumurilor noi care 
beneficiază de sprijin -
altele

RCR 56 - Timp câștigat 
datorită îmbunătățirii 
infrastructurii rutiere

RCO 45 - Lungimea 
drumurilor reconstruite 
sau modernizate - TEN-T

RCR 101 - Timp câștigat 
datorită îmbunătățirii 
infrastructurii feroviare

RCO 46 - Lungimea 
drumurilor reconstruite 
sau modernizate - altele

RCO 47 - Lungimea 
căilor ferate noi care 
beneficiază de sprijin -
TEN-T

RCR 57 - Lungimea căilor 
ferate echipate cu sistemul 
european de management 
al traficului feroviar în 
funcțiune

RCO 48 - Lungimea 
căilor ferate noi care 
beneficiază de sprijin -
altele

RCR 58 - Numărul anual 
de pasageri pe căile ferate 
care beneficiază de sprijin

RCO 49 - Lungimea 
căilor ferate reconstruite 
sau modernizate - TEN-T

RCR 59 - Transport de 
marfă pe căile ferate

RCO 50 - Lungimea 
căilor ferate reconstruite 
sau modernizate - altele

RCR 60 - Transport de 
marfă pe căile navigabile 
interioare

RCO 51 - Lungimea 
căilor navigabile 
interioare noi sau 
modernizate - TEN-T

RCO 52 - Lungimea 
căilor navigabile 
interioare noi sau 
modernizate - altele

RCO 53 - Gări și instalații 
feroviare - noi sau 
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modernizate

RCO 54 - Conexiuni 
intermodale - noi sau 
modernizate

RCO 100 – Numărul 
porturilor care beneficiază 
de sprijin

RCO 55 - Lungimea 
liniilor de tramvai și 
metrou - noi

RCR 62 - Numărul anual 
de pasageri ai 
transporturilor publice 

RCO 56 - Lungimea 
liniilor de tramvai și 
metrou -
reconstruite/modernizate

RCR 63 - Numărul anual 
de utilizatorii ai liniilor 
de tramvai și de metrou 
noi/modernizate

RCO 57 - Material rulant 
ecologic pentru 
transportul public

RCR 64 - Numărul anual 
de utilizatori ai pistelor 
ciclabile

RCO 58 - Piste ciclabile 
care beneficiază de 
sprijin

RCO 59 - Infrastructuri 
pentru carburanți 
alternativi (puncte de 
realimentare/reîncărcare) 
care beneficiază de 
sprijin

RCO 60 - Orașe și 
localități cu sisteme de 
transport urban 
digitalizate noi sau 
modernizate

_______________

1 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 
decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de 
transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

Amendamentul

Obiectivul de politică Realizări Rezultate

(1) (2) (3)

3. O Europă mai conectată 
prin dezvoltarea 
mobilității și a 

RCO 41 - Gospodării 
suplimentare cu acces la 
servicii de bandă largă de 

RCR 53 - Gospodării cu 
abonamente la servicii de 
bandă largă prin rețele de 
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conectivității TIC 
regionale

foarte mare capacitate foarte mare capacitate

RCO 42 - Întreprinderi 
suplimentare cu acces la 
servicii de bandă largă de 
foarte mare capacitate

RCR 54 - Întreprinderi cu
abonamente la servicii de 
bandă largă prin rețele de 
foarte mare capacitate

RCO 43 - Lungimea 
drumurilor noi care 
beneficiază de sprijin -
TEN-T1

RCR 55 - Utilizatori de 
drumuri nou construite, 
reconstruite sau 
modernizate 

RCO 44 - Lungimea 
drumurilor noi care 
beneficiază de sprijin -
altele

RCR 56 - Timp câștigat 
datorită îmbunătățirii 
infrastructurii rutiere

RCO 45 - Lungimea 
drumurilor reconstruite 
sau modernizate - TEN-T

RCR 101 - Timp câștigat 
datorită îmbunătățirii 
infrastructurii feroviare

RCO 46 - Lungimea 
drumurilor reconstruite 
sau modernizate - altele

RCO 47 - Lungimea 
căilor ferate noi care 
beneficiază de sprijin -
TEN-T

RCR 57 - Lungimea căilor 
ferate echipate cu sistemul 
european de management 
al traficului feroviar în 
funcțiune 

RCO 48 - Lungimea 
căilor ferate noi care 
beneficiază de sprijin -
altele

RCR 58 - Numărul anual 
de pasageri pe căile ferate 
care beneficiază de sprijin

RCO 49 - Lungimea 
căilor ferate reconstruite 
sau modernizate - TEN-T

RCR 59 - Transport de 
marfă pe căile ferate

RCO 50 - Lungimea 
căilor ferate reconstruite 
sau modernizate - altele

RCR 60 - Transport de 
marfă pe căile navigabile 
interioare

RCO 51 - Lungimea 
căilor navigabile 
interioare noi sau 
modernizate - TEN-T

RCO 52 - Lungimea 
căilor navigabile 
interioare noi sau 
modernizate - altele

RCO 53 - Gări și instalații 
feroviare - noi sau 
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modernizate

RCO 54 - Conexiuni 
intermodale - noi sau 
modernizate

RCO 100 – Numărul 
porturilor care beneficiază 
de sprijin

eliminat eliminat

_______________

1 Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 
decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de 
transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 1 – secțiunea 4

Textul propus de Comisie

Obiectivul de politică Realizări Rezultate

(1) (2) (3)

4. O Europă mai socială –
implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale

RCO 61 - Numărul anual 
de șomeri care beneficiază 
de servicii îmbunătățite de 
ocupare a forței de muncă 
(capacitate)

RCR 65 - Persoane aflate 
în căutarea unui loc de 
muncă care utilizează 
anual serviciile de ocupare 
a forței de muncă ce 
beneficiază de sprijin

RCO 63 - Capacitatea 
infrastructurilor temporare 
de primire create

RCR 66 - Gradul de 
ocupare a infrastructurilor 
temporare de primire 
construite sau renovate 

RCO 64 - Capacitatea 
locuințelor reabilitate -
migranți, refugiați și 
persoane care solicită sau 
beneficiază de protecție 
internațională

RCR 67 - Gradul de 
ocupare a locuințelor 
reabilitate - migranți, 
refugiați și persoane care 
solicită sau beneficiază de 
protecție internațională

RCO 65 - Capacitatea 
locuințelor reabilitate -
altele

RCO 68 - Gradul de 
ocupare a locuințelor 
reabilitate - altele

RCO 66 - Capacitatea 
claselor din cadrul 

RCR 70 - Numărul anual 
al copiilor care utilizează 
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infrastructurilor pentru 
îngrijirea copiilor care 
beneficiază de sprijin (noi 
sau modernizate)

infrastructurile pentru 
îngrijirea copiilor ce 
beneficiază de sprijin

RCO 67 - Capacitatea 
claselor din cadrul 
infrastructurilor din 
domeniul învățământului 
care beneficiază de sprijin 
(noi sau modernizate)

RCR 71 - Numărul anual 
al elevilor care utilizează 
infrastructurile din 
domeniul învățământului 
ce beneficiază de sprijin

RCO 69 - Capacitatea 
infrastructurilor din 
domeniul sănătății care 
beneficiază de sprijin

RCR 72 - Persoanele cu 
acces la servicii de 
sănătate îmbunătățite 

RCO 70 - Capacitatea 
infrastructurilor sociale 
care beneficiază de sprijin 
(altele decât locuințele)

RCR 73 - Numărul anual 
al utilizatorilor 
infrastructurilor din 
domeniul sănătății care 
beneficiază de sprijin

RCR 74 - Numărul anual 
al utilizatorilor 
infrastructurilor sociale 
care beneficiază de sprijin

RCR 75 - Timpul mediu 
de reacție în cazul 
urgențelor medicale în 
zona care beneficiază de 
sprijin

Amendamentul

Obiectivul de politică Realizări Rezultate

(1) (2) (3)

4. O Europă mai socială –
implementarea Pilonului 
european al drepturilor 
sociale

RCO 61 - Numărul anual 
de șomeri care beneficiază 
de servicii îmbunătățite de 
ocupare a forței de muncă 
(capacitate)

RCR 65 - Persoane aflate 
în căutarea unui loc de 
muncă care utilizează 
anual serviciile de ocupare 
a forței de muncă ce 
beneficiază de sprijin

RCO 63 - Capacitatea 
infrastructurilor temporare 
de primire create

RCR 66 - Gradul de 
ocupare a infrastructurilor 
temporare de primire 
construite sau renovate

RCO 64 - Capacitatea 
locuințelor reabilitate -

RCR 67 - Gradul de 
ocupare a locuințelor 



AD\1167266RO.docx 33/36 PE625.333v02-00

RO

migranți, refugiați și 
persoane care solicită sau 
beneficiază de protecție 
internațională

reabilitate - migranți, 
refugiați și persoane care 
solicită sau beneficiază de 
protecție internațională

RCO 65 - Capacitatea 
locuințelor reabilitate -
altele

RCO 68 - Gradul de 
ocupare a locuințelor 
reabilitate - altele

RCO 66 - Capacitatea 
claselor din cadrul 
infrastructurilor pentru 
îngrijirea copiilor care 
beneficiază de sprijin (noi 
sau modernizate)

RCR 70 - Numărul anual 
al copiilor care utilizează 
infrastructurile pentru 
îngrijirea copiilor ce 
beneficiază de sprijin

RCO 67 - Capacitatea 
claselor din cadrul 
infrastructurilor din 
domeniul învățământului 
care beneficiază de sprijin 
(noi sau modernizate)

RCR 71 - Numărul anual 
al elevilor care utilizează 
infrastructurile din 
domeniul învățământului 
ce beneficiază de sprijin

RCO 69 - Capacitatea și 
accesibilitatea
infrastructurilor din 
domeniul sănătății care 
beneficiază de sprijin și 
(a) tehnologiilor medicale 
inovatoare

RCR 72 - Persoanele cu 
acces la servicii de 
sănătate îmbunătățite 

RCO 70 - Capacitatea și 
accesibilitatea
infrastructurilor sociale 
care beneficiază de sprijin 
(altele decât locuințele)

RCR 73 - Numărul anual 
al utilizatorilor 
infrastructurilor din 
domeniul sănătății care 
beneficiază de sprijin

RCR 74 - Numărul anual 
al utilizatorilor 
infrastructurilor sociale 
care beneficiază de sprijin

RCR 75 - Timpul mediu 
de reacție în cazul 
urgențelor medicale în 
zona care beneficiază de 
sprijin

RCR 75a - Persoanele cu 
acces la campaniile de 
sensibilizare cu privire la 
boli și de prevenire a 
acestora
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 4 – punctul iv

Textul propus de Comisie

Obiectivul de 
politică

Obiectiv 
specific

Realizări Rezultate

(1) (2) (3) (4)

4. O Europă 
mai socială –
implementarea 
Pilonului 
european al 
drepturilor 
sociale

(iv) 
Asigurarea 
egalității de 
acces la 
asistență 
medicală prin 
dezvoltarea 
infrastructurii, 
inclusiv la 
asistență 
primară

CCO 20 -
Capacități noi sau 
modernizate pentru 
infrastructurile din 
domeniul sănătății 

CCR 19 - Populația 
cu acces la servicii de 
sănătate îmbunătățite

Amendamentul

Obiectivul de 
politică

Obiectiv 
specific

Realizări Rezultate

(1) (2) (3) (4)

4. O Europă 
mai socială –
implementarea 
Pilonului 
european al 
drepturilor 
sociale

(iv) 
Asigurarea 
egalității de 
acces la 
asistență 
medicală prin 
dezvoltarea 
infrastructurii, 
inclusiv la 
asistență 
primară, 
ținând seama 
de nevoile 
identificate de 
pacienți sau 
de 
organizațiile 
pacienților

CCO 20 -
Capacități noi sau 
modernizate și 
accesibilitate
pentru 
infrastructurile din 
domeniul sănătății 

CCR 19 - Populația 
cu acces la servicii de 
sănătate îmbunătățite
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