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Amendamentul 8
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament – act de modificare
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Consecințele schimbărilor climatice 
constituie o povară deosebită pentru 
coeziunea economică, socială și 
teritorială, iar efectele negative ale 
schimbărilor climatice asupra regiunilor 
europene vor genera costuri financiare 
imense pe termen lung dacă nu se iau 
imediat măsuri de contracarare prin care 
să se stopeze schimbările climatice și dacă 
politica europeană de coeziune nu se 
axează pe astfel de măsuri.

Or. en

Amendamentul 9
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament – act de modificare
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Orice măsură care vizează 
simplificarea punerii în aplicare a 
programelor operaționale cofinanțate de 
FEDER ar trebui să facă obiectul unei 
monitorizări permanente și al unei 
evaluări în 2010, care ar trebui să aibă ca 
obiect, în special, respectarea cerințelor 
privind transparența.

Or. en
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Amendamentul 10
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament – act de modificare
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Considerentul 10 se modifică după 
cum urmează:
(10) Este necesar să se acorde o atenție 
deosebită asigurării complementarității 
și coerenței cu alte politici comunitare, 
în special cu legislația comunitară din 
domeniul mediului, cu angajamentele 
internaționale de protecție a mediului 
asumate de Comunitate, cu al șaptelea 
program-cadru pentru acțiunile de 
cercetare, de dezvoltare tehnologică și de 
demonstrare și  cu programul-cadru 
pentru competitivitate și inovație. În 
afară de aceasta, ar trebui realizată o 
sinergie între susținerea adusă de 
FEDER, pe de o parte, și aceea adusă de 
Fondul Social European, în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1081/2006 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 iulie 2006 privind 
Fondul Social European și Fondul de 
coeziune în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1084/2006 al 
Consiliului din 11 iulie 2006 de instituire 
a unui Fond de coeziune, de Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind susținerea în 
dezvoltarea rurală prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) și un Fond European 
pentru Pescuit, pe de altă parte.
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Amendamentul 11
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006
Articolul 7 – alineatul 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(1a) Cheltuielile destinate îmbunătățirii 
eficienței energetice și utilizării energiilor 
regenerabile în locuințele existente în 
favoarea locuințelor pentru familiile cu 
venit scăzut sunt eligibile pentru toate 
statele membre.”

„(1a) Cheltuielile destinate îmbunătățirii 
eficienței energetice și utilizării energiilor 
regenerabile în clădiri sunt eligibile pentru 
toate statele membre. O atenție deosebită 
se acordă proiectelor aferente clădirilor 
cu destinație locativă pentru familiile cu 
venit scăzut.”

Or. ro

Amendamentul 12
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Cheltuielile pentru locuințe, cu excepția 
acelora destinate eficienței energetice și 
energiilor regenerabile, în conformitate cu 
dispozițiile alineatului 1a, sunt eligibile 
numai pentru statele membre care au 
aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 
2004 sau după această dată și în 
următoarele condiții:”

„Cheltuielile pentru locuințe, cu excepția 
acelora destinate eficienței energetice și 
energiilor regenerabile, în conformitate cu 
dispozițiile alineatului (1a), sunt eligibile 
pentru toate statele membre și în 
următoarele condiții:”

Or. ro
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Amendamentul 13
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Articolul 7 alineatul (2) litera (b) se 
înlocuiește cu următorul text:
(b) alocația financiară atribuită 
cheltuielilor pentru locuințe se ridică cel 
mult la 15% din contribuția FEDER la 
programele operaționale în cauză sau la 
cel mult 15% din contribuția totală 
FEDER;

Or. ro

Amendamentul 14
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 2b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1080/2006
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Articolul 7 alineatul (2) litera (c) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(c) cheltuielile sunt limitate la: 
– locuințele multifamiliale sau
– imobilele aparținând autorităților 
publice sau exploatanților fără scop 
lucrativ care sunt destinate familiilor cu 
venit mic sau persoanelor cu nevoi 
speciale
având în vedere faptul că astfel de 
cheltuieli contribuie în mod pozitiv la 
protecția climei.”
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