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6.2.2019 A8-0043/454

Amendamentul 454
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Patrick 
Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
în numele Grupului GUE/NGL

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
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Statele membre ar trebui să 
determine modul în care recomandările 
relevante specifice fiecărei țări adoptate în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (2) 
din TFUE și recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în conformitate cu 
articolul 148 alineatul (4) din TFUE sunt 
avute în vedere în pregătirea 
documentelor de programare. În cursul 
perioadei de programare 2021-2027 
(„perioada de programare”), statele 
membre ar trebui să prezinte periodic 
comitetului de monitorizare și Comisiei 
progresele înregistrate în implementarea 
programelor în sprijinul recomandărilor 
specifice fiecărei țări. În cursul evaluării 
intermediare, statele membre ar trebui să 
examineze, printre altele, necesitatea de a 
opera modificări ale programelor pentru a 
ține cont de recomandările relevante 
specifice fiecărei țări, adoptate sau 
modificate începând de la debutul 
perioadei de programare.

eliminat

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/455

Amendamentul 455
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Patrick 
Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari
în numele Grupului GUE/NGL

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
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statul membru ar trebui să 
efectueze o evaluare intermediară a fiecărui 
program sprijinit de FEDR, FSE+ și 
Fondul de coeziune. Această evaluare ar 
trebui să asigure o veritabilă ajustare a 
programelor pe baza performanțelor 
acestora, oferind totodată oportunitatea 
de a se ține seama de noile provocări și de 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări, emise în 2024. În 2024, împreună cu 
ajustarea tehnică pentru exercițiul 2025, 
Comisia ar trebui să evalueze în paralel 
toate alocările totale ale statelor membre 
din cadrul obiectivului „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică” al politicii de coeziune pentru 
anii 2025, 2026 și 2027, aplicând metoda 
de alocare stabilită în actul de bază 
relevant. Această evaluare, împreună cu 
rezultatul evaluării intermediare, ar trebui 
să conducă la modificări ale programelor în 
ceea ce privește alocările financiare pentru 
anii 2025, 2026 și 2027.

(19) Statul membru ar trebui să 
efectueze o evaluare intermediară a fiecărui 
program sprijinit de FEDR, FSE+ și 
Fondul de coeziune. Această evaluare ar 
trebui să asigure o veritabilă ajustare a 
programelor pe baza modificărilor 
observate în situația socioeconomică a 
țărilor. În 2024, împreună cu ajustarea 
tehnică pentru exercițiul 2025, Comisia ar 
trebui să evalueze în paralel toate alocările 
totale ale statelor membre din cadrul 
obiectivului „Investiții pentru ocuparea 
forței de muncă și creștere economică” al 
politicii de coeziune pentru anii 2025, 2026 
și 2027, aplicând metoda de alocare 
stabilită în actul de bază relevant. Această 
evaluare, împreună cu rezultatul evaluării 
intermediare, ar trebui să conducă la 
modificări ale programelor în ceea ce 
privește alocările financiare pentru anii 
2025, 2026 și 2027.

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/456

Amendamentul 456
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL

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 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „recomandări relevante specifice 
fiecărei țări” înseamnă recomandări ale 
Consiliului, adoptate în conformitate cu 
articolele 121 alineatul (2) și 148 
alineatul (4) din TFUE, referitoare la 
provocările structurale care este oportun 
să fie abordate prin investiții multianuale 
ce intră în domeniul de aplicare al 
fondurilor prevăzut în regulamentele 
specifice ale fondurilor, și recomandări 
relevante, adoptate în conformitate cu 
articolul [XX] din Regulamentul (UE) 
[numărul noului Regulament privind 
guvernanța uniunii energetice] al 
Parlamentului European și al 
Consiliului;

eliminat

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/457

Amendamentul 457
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL

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 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o Europă mai inteligentă, prin 
promovarea unei transformări economice 
inovatoare și inteligente;

(a) promovarea convergenței reale și a 
reducerii asimetriilor dintre nivelurile de 
dezvoltare socioeconomică în cadrul 
statelor membre și între acestea;

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/458

Amendamentul 458
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL

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 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre și Comisia asigură 
coordonarea, complementaritatea și 
coerența dintre fonduri și alte instrumente 
ale Uniunii cum ar fi Programul de 
sprijin pentru reforme, inclusiv 
Instrumentul de punere în practică a 
reformelor și Instrumentul de sprijin 
tehnic. Ele optimizează mecanismele de 
coordonare între entitățile competente, 
pentru a evita duplicarea pe parcursul 
planificării și al implementării.

eliminat

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/459

Amendamentul 459
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL

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 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, statele 
membre implică partenerii respectivi în 
pregătirea acordurilor de parteneriat, 
precum și pe tot parcursul pregătirii și 
implementării programelor, inclusiv prin 
participarea la comitetele de monitorizare 
în conformitate cu articolul 34.

2. În conformitate cu principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, statele 
membre implică partenerii respectivi în 
pregătirea acordurilor de parteneriat, 
precum și pe tot parcursul pregătirii și 
implementării programelor, inclusiv prin 
participarea la comitetele de monitorizare 
în conformitate cu articolul 34. În cazul 
programelor transfrontaliere, statele 
membre în cauză includ partenerii din 
toate statele membre participante.

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/460

Amendamentul 460
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL

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 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) provocările identificate în 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări și în alte recomandări relevante ale 
Uniunii adresate statului membru;

eliminat

Or. pt
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6.2.2019 A8-0043/461

Amendamentul 461
João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 
Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Rina Ronja 
Kari, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
în numele Grupului GUE/NGL

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 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuția programului la 
abordarea provocărilor identificate în 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări;

eliminat

Or. pt


