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6.2.2019 A8-0043/433

Amendamentul 433
Iskra Mihaylova
în numele Grupului ALDE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot solicita transferul a 
până la 5 % din alocările financiare ale 
programului, de la oricare fond către 
oricare alt fond executat prin gestiune 
partajată sau către orice instrument 
executat prin gestiune directă sau 
indirectă. 

1. Pentru a asigura flexibilitatea, statele 
membre pot solicita, cu acordul prealabil 
al comitetului de monitorizare a 
programului, transferul a până la 10 % din 
alocările financiare ale programului, de la 
oricare fond către Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european Plus, Fondul de coeziune, 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, Fondul pentru azil și migrație, 
Fondul pentru securitate internă, 
Instrumentul pentru managementul 
frontierelor și vize, programul LIFE și 
Orizont Europa.

2. Resursele transferate sunt implementate 
în conformitate cu normele fondului sau 
ale instrumentului către care sunt 
transferate resursele, iar în cazul 
transferurilor către instrumente care fac 
obiectul gestiunii directe sau indirecte, în 
beneficiul statului membru în cauză.

2. Resursele transferate sunt implementate 
în conformitate cu normele fondului sau 
ale instrumentului către care sunt 
transferate resursele, iar în cazul 
transferurilor către Fondul pentru azil și 
migrație, Fondul pentru securitate 
internă, Instrumentul pentru 
managementul frontierelor și vize, 
programul LIFE sau Orizont Europa, în 
beneficiul statului membru în cauză.

3. Cererile prezentate în temeiul alineatului 
(1) stipulează suma totală transferată 
pentru fiecare an, per fond și per categorie 
de regiuni, după caz, sunt justificate în mod 

3. Cererile prezentate în temeiul alineatului 
(1) stipulează suma totală transferată 
pentru fiecare an, per fond și per categorie 
de regiuni, după caz, sunt justificate în mod 
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corespunzător și sunt însoțite de programul 
sau programele revizuite de la care 
urmează să fie transferate resursele în 
conformitate cu articolul 19, indicând către 
care alt fond sau instrument sunt 
transferate sumele. 

corespunzător ținând seama de 
complementaritățile și de impactul care 
trebuie obținute și sunt însoțite de 
programul sau programele revizuite de la 
care urmează să fie transferate resursele în 
conformitate cu articolul 19, indicând către 
care alt fond sau instrument sunt 
transferate sumele. 

4. Comisia poate să se opună unei cereri de 
transfer conținute în modificarea aferentă a 
programului, atunci când respectivul 
transfer ar compromite îndeplinirea 
obiectivelor programului de la care 
urmează să fie transferate resursele. 

4. Comisia poate să se opună unei cereri de 
transfer conținute în modificarea aferentă a 
programului, atunci când respectivul 
transfer ar compromite îndeplinirea 
obiectivelor programului de la care 
urmează să fie transferate resursele. 

5. Pot fi transferate numai resurse ale 
anilor calendaristici viitori.

5. Pot fi transferate numai resurse ale 
anilor calendaristici viitori.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/434

Amendamentul 434
Iskra Mihaylova
în numele Grupului ALDE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot solicita transferul a 
până la 5 % din alocările financiare ale 
programului, de la oricare fond către 
oricare alt fond executat prin gestiune 
partajată sau către orice instrument 
executat prin gestiune directă sau 
indirectă. 

1. Pentru a asigura flexibilitatea, statele 
membre pot solicita, cu acordul prealabil 
al comitetului de monitorizare a 
programului, transferul a până la 7 % din 
alocările financiare ale programului, de la 
oricare fond către Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european Plus, Fondul de coeziune, 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, Fondul pentru azil și migrație, 
Fondul pentru securitate internă și 
Instrumentul pentru managementul 
frontierelor și vize.

2. Resursele transferate sunt implementate 
în conformitate cu normele fondului sau 
ale instrumentului către care sunt 
transferate resursele, iar în cazul 
transferurilor către instrumente care fac 
obiectul gestiunii directe sau indirecte, în 
beneficiul statului membru în cauză.

2. Resursele transferate sunt implementate 
în conformitate cu normele fondului sau 
ale instrumentului către care sunt 
transferate resursele.

3. Cererile prezentate în temeiul alineatului 
(1) stipulează suma totală transferată 
pentru fiecare an, per fond și per categorie 
de regiuni, după caz, sunt justificate în mod 
corespunzător și sunt însoțite de programul 
sau programele revizuite de la care 
urmează să fie transferate resursele în 

3. Cererile prezentate în temeiul alineatului 
(1) stipulează suma totală transferată 
pentru fiecare an, per fond și per categorie 
de regiuni, după caz, sunt justificate în mod 
corespunzător ținând seama de 
complementaritățile și de impactul care 
trebuie obținute și sunt însoțite de 
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conformitate cu articolul 19, indicând către 
care alt fond sau instrument sunt 
transferate sumele. 

programul sau programele revizuite de la 
care urmează să fie transferate resursele în 
conformitate cu articolul 19, indicând către 
care alt fond sau instrument sunt 
transferate sumele. 

4. Comisia poate să se opună unei cereri de 
transfer conținute în modificarea aferentă a 
programului, atunci când respectivul 
transfer ar compromite îndeplinirea 
obiectivelor programului de la care 
urmează să fie transferate resursele. 

4. Comisia poate să se opună unei cereri de 
transfer conținute în modificarea aferentă a 
programului, atunci când respectivul 
transfer ar compromite îndeplinirea 
obiectivelor programului de la care 
urmează să fie transferate resursele. 

5. Pot fi transferate numai resurse ale 
anilor calendaristici viitori.

5. Pot fi transferate numai resurse ale 
anilor calendaristici viitori.

Or. en



AM\1176410RO.docx PE631.704v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0043/435

Amendamentul 435
Iskra Mihaylova
în numele Grupului ALDE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 104 – alineatul 4 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul Regulamentului 
(UE) [noul Regulament MIE] se aplică 
cererilor specifice menționate la primul 
paragraf. Până la 31 decembrie 2023, 
selecția proiectelor eligibile pentru 
finanțare respectă alocările naționale din 
Fondul de coeziune cu privire la 70% din 
resursele transferate către MIE.

Normele aplicabile sectorului 
transporturilor în temeiul Regulamentului 
(UE) .../... [noul Regulament MIE] se 
aplică cererilor specifice menționate la 
primul paragraf. Până la 31 decembrie 
2022, selecția proiectelor eligibile pentru 
finanțare respectă alocările naționale din 
Fondul de coeziune.

Or. en
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6.2.2019 A8-0043/436

Amendamentul 436
Iskra Mihaylova
în numele Grupului ALDE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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 104 – alineatul 4 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2024, resursele 
transferate către MIE care nu au fost 
angajate pentru un proiect de infrastructură 
de transport sunt puse la dispoziția tuturor 
statelor membre eligibile pentru finanțare 
din Fondul de coeziune, în vederea 
finanțării proiectelor de infrastructură de 
transport în conformitate cu Regulamentul 
(UE) [noul Regulament MIE].

Începând cu 1 ianuarie 2023, resursele 
transferate către MIE care nu au fost 
angajate pentru un proiect de infrastructură 
de transport sunt puse la dispoziția tuturor 
statelor membre eligibile pentru finanțare 
din Fondul de coeziune, în vederea 
finanțării proiectelor de infrastructură de 
transport în conformitate cu Regulamentul 
(UE) .../... [noul Regulament MIE].

Or. en


