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7.2.2019 A8-0043/413

Amendamentul 413
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Mecanismele care asigură o 
legătură între politicile de finanțare ale 
Uniunii și guvernanța economică a 
Uniunii ar trebui să fie perfecționate în 
continuare, astfel încât să-i permită 
Comisiei să prezinte Consiliului o 
propunere de suspendare parțială sau 
integrală a angajamentelor pentru unul 
sau mai multe programe ale unui stat 
membru, în cazul în care statul membru 
în cauză nu întreprinde acțiuni eficace în 
contextul procesului de guvernanță 
economică. Pentru a asigura o 
implementare uniformă și având în vedere 
importanța efectelor financiare ale 
măsurilor care sunt impuse, Consiliului 
ar trebui să-i fie conferite competențe de 
executare, iar acesta ar trebui să 
acționeze pe baza unei propuneri a 
Comisiei. Pentru a facilita adoptarea 
deciziilor necesare pentru asigurarea de 
acțiuni eficace în contextul procesului de 
guvernanță economică, ar trebui utilizat 
votul cu majoritate calificată inversă.

eliminat

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/414

Amendamentul 414
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia prezintă Consiliului o 
propunere de suspendare parțială sau 
integrală a angajamentelor sau plăților 
pentru unul sau mai multe programe ale 
unui stat membru în 

eliminat

(a) atunci când Consiliul decide, în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (8) 
sau cu articolul 126 alineatul (11) din 
TFUE, că un stat membru nu a întreprins 
acțiuni eficace pentru corectarea 
deficitului său excesiv;
(b) atunci când Consiliul adoptă două 
recomandări succesive în cadrul aceleiași 
proceduri de dezechilibru, în conformitate 
cu articolul 8 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului40, pe motiv că un stat membru 
a transmis un plan de acțiuni corective 
nesatisfăcător;
(c) atunci când Consiliul adoptă două 
decizii succesive în cadrul aceleiași 
proceduri de dezechilibru în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 prin 
care constată un caz de nerespectare de 
către un stat membru pe motiv că acesta 
nu a întreprins acțiunile corective 
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recomandate;
(d) atunci când Comisia concluzionează 
că statul membru nu a luat măsurile 
menționate în Regulamentul (CE) nr. 
332/2002 al Consiliului41 și decide, în 
consecință, să nu autorizeze plata 
asistenței financiare acordate statului 
membru respectiv;
(e) atunci când Consiliul decide că un stat 
membru nu respectă programul de 
ajustare macroeconomică menționat la 
articolul 7 din Regulamentul (UE) 
nr. 472/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului sau măsurile solicitate 
printr-o decizie a Consiliului42 adoptată în 
conformitate cu articolul 136 alineatul (1) 
din TFUE.
Se acordă prioritate suspendării 
angajamentelor; plățile se suspendată 
numai în cazul în care se urmărește 
adoptarea unor măsuri imediate și în caz 
de neconformitate semnificativă. 
Suspendarea plăților se aplică cererilor de 
plată depuse pentru programele în cauză 
după data deciziei de suspendare.
În virtutea unor circumstanțe economice 
excepționale sau ca urmare a unei cereri 
motivate adresate Comisiei de statul 
membru vizat în termen de 10 zile de la 
adoptarea deciziei sau a recomandării 
menționate în paragraful anterior, 
Comisia poate să recomande Consiliului 
să anuleze suspendarea menționată în 
același paragraf.
_________________
40 Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea 
și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, 
p. 25).
41 Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului din 18 februarie 2002 de 
înființare a unui mecanism de asistență 
financiară pe termen mediu pentru 
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balanțele de plăți ale statelor membre (JO 
L 53, 23.2.2002).
42 Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 mai 2013 privind consolidarea 
supravegherii economice și bugetare a 
statelor membre din zona euro care 
întâmpină sau care sunt amenințate de 
dificultăți grave în ceea ce privește 
stabilitatea lor financiară (JO L 140, 
27.5.2013, p. 1).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/415

Amendamentul 415
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. O propunere a Comisiei privind 
suspendarea angajamentelor se consideră 
adoptată de Consiliu cu excepția cazului 
în care Consiliul decide, printr-un act de 
punere în aplicare, să respingă 
propunerea în cauză cu majoritate 
calificată în termen de o lună de la 
prezentarea ei de către Comisie.

eliminat

Suspendarea angajamentelor se aplică 
angajamentelor din partea fondurilor 
pentru statul membru în cauză, începând 
cu data de 1 ianuarie a anului care 
urmează deciziei de suspendare.
Consiliul adoptă decizia, printr-un act de 
punere în aplicare, pe baza propunerii 
Comisiei privind suspendarea plăților 
menționate la alineatul (7).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/416

Amendamentul 416
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. În ceea ce privește suspendarea 
angajamentelor sau a plăților care 
urmează a fi impusă, domeniul de 
aplicare și nivelul acesteia sunt 
proporționate, respectă egalitatea de 
tratament între statele membre și țin cont 
de circumstanțele economice și sociale în 
care se află statul membru în cauză, în 
special de nivelul șomajului și de nivelul 
sărăciei și al excluziunii sociale din statul 
membru în cauză comparativ cu media la 
nivelul Uniunii, precum și de impactul 
suspendării asupra economiei statului 
membru în cauză. Impactul suspendării 
asupra programelor de importanță critică 
pentru corectarea condițiilor economice 
sau sociale nefavorabile este un factor 
specific care se ia în seamă.

eliminat

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/417

Amendamentul 417
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. Suspendarea angajamentelor face 
obiectul unui plafon de maximum 25 % 
din angajamentele pentru fonduri 
aferente următorului an calendaristic sau 
de 0,25 % din PIB-ul nominal, reținându-
se valoarea cea mai mică, în oricare 
dintre următoarele cazuri:

eliminat

(a) în primul caz de nerespectare a unei 
proceduri de deficit excesiv, astfel cum se 
menționează la alineatul (7) litera (a);
(b) în primul caz de nerespectare a unui 
plan de acțiuni corective din cadrul unei 
proceduri de dezechilibru excesiv, astfel 
cum se menționează la alineatul (7) litera 
(b);
(c) în caz de nerespectare a acțiunii 
corective recomandate în cadrul unei 
proceduri de dezechilibru excesiv, astfel 
cum se menționează la alineatul (7) litera 
(c);
(d) în primul caz de nerespectare, astfel 
cum se menționează la alineatul (7) 
punctele (d) și (e).
În caz de nerespectare persistentă, 
suspendarea angajamentelor poate să 
depășească procentajele maxime stabilite 
la primul paragraf.
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7.2.2019 A8-0043/418

Amendamentul 418
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Consiliul revocă suspendarea 
angajamentelor pe baza unei propuneri 
din partea Comisiei, în conformitate cu 
procedura stabilită la alineatul (8), în 
următoarele cazuri:

eliminat

(a) atunci când procedura privind 
deficitul excesiv este suspendată în 
conformitate cu articolul 9 din 
Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al 
Consiliului43 sau atunci când Consiliul a 
decis, în conformitate cu articolul 126 
alineatul (12) din TFUE, să abroge 
decizia privind existența unui deficit 
excesiv;
(b) atunci când Consiliul a aprobat planul 
de acțiune corectivă prezentat de statul 
membru în cauză în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1176/2011 sau atunci când 
procedura de dezechilibru excesiv este 
suspendată în conformitate cu articolul 10 
alineatul (5) din regulamentul menționat 
anterior sau atunci când Consiliul a 
închis procedura de dezechilibru excesiv 
în conformitate cu articolul 11 din 
regulamentul menționat anterior;
(c) atunci când Comisia a concluzionat că 
un stat membru a luat măsuri adecvate, 
astfel cum se menționează în 



AM\1176415RO.docx PE631.704v01-00

RO Unită în diversitate RO

Regulamentul (CE) nr. 332/2002;
(d) atunci când Comisia a concluzionat că 
statul membru în cauză a luat măsuri 
adecvate pentru implementarea 
programului de ajustare menționat la 
articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 
472/2013 sau a măsurilor solicitate printr-
o decizie a Consiliului adoptată în 
conformitate cu articolul 136 alineatul (1) 
din TFUE.
După ridicarea de către Consiliu a 
suspendării angajamentelor, Comisia 
reînscrie în buget angajamentele 
suspendate în conformitate cu articolul 
[8] din Regulamentul (UE, Euratom) [[...] 
al Consiliului (Regulamentul CFM)].
Angajamentele suspendate nu pot fi 
reînscrise în buget mai târziu de anul 
2027.
Termenul pentru dezangajarea sumei 
reînscrise în buget în conformitate cu 
articolul 99 începe să curgă din anul în 
care angajamentul suspendat a fost 
reînscris în buget.
Consiliul adoptă decizia de ridicare a 
suspendării plăților în urma unei 
propuneri din partea Comisiei atunci 
când sunt îndeplinite condițiile aplicabile 
prevăzute la primul paragraf.
_________________
43 Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al 
Consiliului din 7 iulie 1997 privind 
accelerarea și clarificarea aplicării 
procedurii de deficit excesiv (JO L 209, 
2.8.1997, p. 6).

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/419

Amendamentul 419
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia informează Parlamentul European 
cu privire la punerea în aplicare a 
prezentului articol. În particular, Comisia 
informează imediat Parlamentul 
European atunci când una dintre 
condițiile prevăzute la alineatul (7) este 
îndeplinită în privința unui stat membru 
și furnizează detalii referitoare la 
fondurile și programele care ar putea face 
obiectul unei suspendări a 
angajamentelor.

Comisia informează Parlamentul European 
cu privire la punerea în aplicare a 
prezentului articol.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/420

Amendamentul 420
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 12 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului propunerea de 
suspendare a angajamentelor sau 
propunerea de ridicare a respectivei 
suspendări.

eliminat

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/421

Amendamentul 421
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) valorile indicatorilor de realizare și 
de rezultat pentru operațiunile selectate și 
valorile obținute pe operațiuni.

(b) valorile indicatorilor de realizare și 
de rezultat pentru operațiunile selectate și 
valorile obținute pe operațiuni, defalcate 
pe gen acolo unde este cazul.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/422

Amendamentul 422
Monika Vana
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia efectuează o evaluare 
intermediară pentru a analiza fiecare fond 
din perspectiva eficacității, a eficienței, a 
relevanței, a coerenței și a valorii adăugate 
a UE până la sfârșitul anului 2024. Comisia 
poate utiliza toate informațiile relevante 
disponibile deja în conformitate cu 
articolul [128] din Regulamentul financiar.

1. Comisia efectuează o evaluare 
intermediară pentru a analiza fiecare fond 
din perspectiva eficacității, a eficienței, a 
relevanței, a coerenței și a valorii adăugate 
a UE, inclusiv a egalității de gen, până la 
sfârșitul anului 2024. Comisia poate utiliza 
toate informațiile relevante disponibile deja 
în conformitate cu articolul [128] din 
Regulamentul financiar.

Or. en


