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AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar îi prezintă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este 
comisie competentă, următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) La selecția proiectelor, trebuie să 
se garanteze o abordare orientată către 
rezultate; în acest scop, statele membre ar 
trebui să compare cererile de finanțare și 
să evalueze rezultatele pe baza 
indicatorilor relevanți incluși în proiect.
Selecția proiectelor ar trebui să se bazeze 
pe compararea directă a cererilor, 
evitându-se aplicarea conceptului „primul 
venit, primul servit”.

Amendamentul 2

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 

(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 
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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.

trebui să-i fie conferite competențe de 
executare, iar acesta ar trebui să acționeze 
pe baza unei propuneri a Comisiei și după 
consultarea Parlamentului European. 
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.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În vederea examinării 
performanțelor programelor, statele 
membre ar trebui să instituie comitete de 
monitorizare. În cazul FEDR, FSE+ și al 
Fondului de coeziune, rapoartele anuale de 
implementare ar trebui să fie înlocuite 
printr-un dialog de politică structurat anual, 
bazat pe cele mai recente informații și date 
privind implementarea programului, puse 
la dispoziție de statul membru.

(27) În vederea examinării 
performanțelor programelor, statele 
membre ar trebui să instituie comitete de 
monitorizare într-un mod transparent. În 
cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de 
coeziune, rapoartele anuale de 
implementare ar trebui să fie înlocuite 
printr-un dialog de politică structurat anual, 
bazat pe cele mai recente informații și date 
privind implementarea programului, puse 
la dispoziție de statul membru.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a permite implementarea 
imediată a ratelor forfetare, orice rată 
forfetară stabilită de statele membre în 
perioada 2014-2020 și bazată pe o metodă 
de calcul justă, echitabilă și verificabilă ar 
trebui să se aplice în continuare pentru 
operațiunile similare sprijinite în temeiul 
prezentului regulament, fără a necesita o 
nouă metodă de calcul.

(35) Pentru a permite implementarea 
imediată a ratelor forfetare, orice rată 
forfetară stabilită de statele membre în 
perioada 2014-2020 și bazată pe o metodă 
de calcul justă, echitabilă și verificabilă ar 
trebui să se aplice în continuare pentru 
operațiunile similare sprijinite în temeiul 
prezentului regulament, fără a necesita o 
nouă metodă de calcul, deși se va lua în 
calcul în mod corespunzător inflația.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45a) Pentru a combate frauda 
transnațională în contextul programelor, 
ar trebui instituit, prin acordarea de 
asistență administrativă reciprocă între 
autoritățile competente, un sistem de 
schimb de informații rapid și eficient care 
să permită verificarea încrucișată a 
evidențelor contabile privind tranzacțiile 
între două sau mai multe state membre, 
protejând astfel interesele financiare ale 
statelor membre printr-o abordare 
orizontală și cuprinzătoare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Ar trebui să fie posibilă o reducere 
a cerințelor în materie de controale și audit, 
atunci când există asigurări că programul a 
funcționat cu eficacitate în ultimii doi ani 
consecutivi, deoarece acest lucru 
demonstrează că fondurile au fost 
implementate cu eficacitate și eficiență 
pentru o perioadă de timp prelungită.

(52) Ar trebui să fie posibilă o reducere 
a cerințelor în materie de controale și audit, 
atunci când există asigurări că programul a 
funcționat cu eficacitate în ultimii doi ani 
consecutivi, deoarece acest lucru 
demonstrează că fondurile au fost 
implementate cu eficacitate și eficiență 
pentru o perioadă de timp prelungită, 
menținând, în același timp, posibilitatea 
de a face verificări aleatorii și neanunțate.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(58) De asemenea, statele membre ar 
trebui să prevină, să detecteze și să trateze 
cu eficacitate orice nereguli, inclusiv 
fraude, comise de către beneficiari. În plus, 
în conformitate cu Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 883/201318 și cu 
Regulamentele (Euratom, CE) 
nr. 2988/9519 și nr. 2185/9620, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
poate efectua investigații, inclusiv 
controale și inspecții la fața locului, pentru 
a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de 
corupție sau orice altă activitate ilegală
care afectează interesele financiare ale 
Uniunii. În conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2017/193921, Parchetul European 
poate ancheta și trimite în judecată cazuri 
de fraudă și alte activități ilegale care 
afectează interesele financiare ale Uniunii 
conform prevederilor Directivei (UE) 
2017/137122 privind combaterea fraudelor 
îndreptate împotriva intereselor financiare 
ale Uniunii prin mijloace de drept penal. 
Statele membre ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru ca orice persoană sau 
entitate care primește fonduri din partea 
Uniunii să coopereze pe deplin la 
protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii, să acorde accesul și drepturile 
necesare Comisiei, Oficiului European de 
Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetului 
European (EPPO) și Curții de Conturi 
Europene (CCE) și să se asigure că orice 
terți implicați în implementarea fondurilor 
Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele 
membre ar trebui să raporteze Comisiei 
cazurile de nereguli detectate, inclusiv 
fraudele, și acțiunile întreprinse ulterior, 
precum și acțiunile întreprinse în urma 
investigațiilor OLAF.

(58) De asemenea, statele membre ar 
trebui să prevină, să detecteze și să trateze 
cu eficacitate orice nereguli, inclusiv 
fraude, comise de către beneficiari. În plus, 
în conformitate cu Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 883/201318 și cu 
Regulamentele (Euratom, CE) 
nr. 2988/9519 și nr. 2185/9620, Oficiul 
European de Luptă Antifraudă (OLAF) 
poate efectua investigații, inclusiv 
controale și inspecții la fața locului, pentru 
a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de 
corupție sau orice altă neregulă care 
afectează interesele financiare ale Uniunii. 
În conformitate cu Regulamentul (UE) 
2017/193921, Parchetul European poate 
ancheta și trimite în judecată cazuri de 
fraudă și alte activități ilegale care 
afectează interesele financiare ale Uniunii 
conform prevederilor Directivei (UE) 
2017/137122 privind combaterea fraudelor 
îndreptate împotriva intereselor financiare 
ale Uniunii prin mijloace de drept penal. 
Statele membre ar trebui să ia măsurile 
necesare pentru ca orice persoană sau 
entitate care primește fonduri din partea 
Uniunii să coopereze pe deplin la 
protejarea intereselor financiare ale 
Uniunii, să acorde accesul și drepturile 
necesare Comisiei, Oficiului European de 
Luptă Antifraudă (OLAF), Parchetului 
European (EPPO) și Curții de Conturi 
Europene (CCE) și să se asigure că orice 
terți implicați în implementarea fondurilor 
Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele 
membre ar trebui să raporteze Comisiei 
cazurile de nereguli detectate, inclusiv 
fraudele, și acțiunile întreprinse ulterior, 
precum și acțiunile întreprinse în urma 
investigațiilor OLAF.

_________________ _________________

18 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 

18 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 
883/2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 septembrie 2013 privind 
investigațiile efectuate de Oficiul European 
de Luptă Antifraudă (OLAF) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1073/1999 al Parlamentului European și al 
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Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 
18.9.2013, p. 1).

Consiliului și a Regulamentului (Euratom) 
nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 
18.9.2013, p. 1).

19 Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.1995, p. 1).

19 Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 
1995 privind protecția intereselor 
financiare ale Comunităților Europene (JO 
L 312, 23.12.1995, p. 1).

20 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 
2).

20 Regulamentul (Euratom, CE) nr. 
2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 
1996 privind controalele și inspecțiile la 
fața locului efectuate de Comisie în scopul 
protejării intereselor financiare ale 
Comunităților Europene împotriva fraudei 
și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 
2).

21 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (EPPO) 
(JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

21 Regulamentul (UE) 2017/1939 al 
Consiliului din 12 octombrie 2017 de 
punere în aplicare a unei forme de 
cooperare consolidată în ceea ce privește 
instituirea Parchetului European (EPPO) 
(JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

22 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

22 Directiva (UE) 2017/1371 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2017 privind combaterea 
fraudelor îndreptate împotriva intereselor 
financiare ale Uniunii prin mijloace de 
drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare. În 
particular, pentru a se asigura o participare 
egală la pregătirea actelor delegate, 

(70) Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări transparente și 
adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca 
respectivele consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare. În 
particular, pentru a se asigura o participare 
egală la pregătirea actelor delegate, 
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Parlamentul European și Consiliul primesc 
toate documentele în același timp cu 
experții statelor membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

Parlamentul European și Consiliul primesc 
toate documentele în același timp cu 
experții statelor membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 
delegate.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) „indicator de realizare” înseamnă 
un indicator de măsurare a rezultatelor 
specifice ale intervenției;

(12) „indicator de realizare” înseamnă 
un indicator calitativ sau cantitativ de 
măsurare a rezultatelor specifice ale 
intervenției;

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) „indicator de rezultat” înseamnă un 
indicator de măsurare a efectelor pe termen 
scurt ale intervențiilor sprijinite, în 
particular în ceea ce privește destinatarii 
direcți, populația vizată sau utilizatorii 
infrastructurii;

(13) „indicator de rezultat” înseamnă un 
indicator calitativ sau cantitativ de 
măsurare a efectelor pe termen scurt ale 
intervențiilor sprijinite, în particular în ceea 
ce privește destinatarii direcți, populația 
vizată sau utilizatorii infrastructurii;

Amendamentul 11

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 

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

parcursul pregătirii și implementării 
programelor, inclusiv prin participarea la 
comitetele de monitorizare în conformitate 
cu articolul 34.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Comisia notifică până la 31 iulie 
2020 concomitent Parlamentului 
European și Consiliului actul delegat 
menționat la alineatul (3) de la prezentul 
articol, referitor la codul european de 
conduită privind parteneriatul. Actul 
delegat respectiv nu poate specifica o dată 
de aplicare anterioară datei la care a fost 
adoptat.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. O încălcare a oricăreia dintre 
obligațiile impuse statelor membre fie prin 
acest articol, fie prin Regulamentul 
delegat (UE) nr. 240/2014, nu constituie o 
neregulă care să conducă la o corecție 
financiară în temeiul articolului 98.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cel puțin o dată pe an, Comisia 
consultă organizațiile care reprezintă 
partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce 

4. Cel puțin o dată pe an, Comisia 
consultă organizațiile care reprezintă 
partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce 
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privește implementarea programelor. privește implementarea programelor și 
prezintă Parlamentului European și 
Consiliului un raport referitor la 
rezultate.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) cuantumurile contribuțiilor care 
urmează a fi vărsate către InvestEU, per 
fond și per categorie de regiuni;

(e) în cazuri justificate, cuantumurile
contribuțiilor care urmează a fi vărsate 
către InvestEU, per fond și per categorie de 
regiuni;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia evaluează acordul de 
parteneriat și conformitatea acestuia cu 
prezentul regulament și cu normele 
specifice ale fiecărui fond. În evaluarea sa, 
Comisia ia în considerare, în mod 
particular, recomandările relevante 
specifice fiecărei țări.

1. Comisia evaluează acordul de 
parteneriat și conformitatea acestuia cu 
prezentul regulament și cu normele 
specifice ale fiecărui fond. În evaluarea sa, 
Comisia ia în considerare, în mod 
particular, recomandările relevante 
specifice fiecărei țări și respectă principiile 
parteneriatului și guvernanței pe mai 
multe niveluri.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. În cazul unui dezacord între 
Comisie și un stat membru privind 
aplicabilitatea unei condiții favorizante 
obiectivului specific sau priorităților unui 
program sau îndeplinirii acestuia, 
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Comisiei îi revine responsabilitatea de a 
demonstra aplicabilitatea sau 
neîndeplinirea condiției printr-un aviz 
motivat.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. Comisia ridică fără întârziere 
suspendarea plăților intermediare pentru 
o prioritate dacă un stat membru a 
întreprins acțiunile necesare pentru 
îndeplinirea condițiilor favorizante 
aplicabile programului în cauză, care nu 
fuseseră îndeplinite în momentul în care 
Comisia a luat decizia de suspendare. De 
asemenea, Comisia ridică fără întârziere 
suspendarea dacă, în urma modificării 
programului legate de prioritatea în 
cauză, condiția favorizantă respectivă nu 
mai este aplicabilă.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) relevanța indicatorilor utilizați 
deja;

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Dacă statul membru nu 
întreprinde acțiuni eficace ca răspuns la o 
solicitare adresată în conformitate cu 

eliminat
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alineatul (1), în termenele prevăzute la 
alineatele (3) și (4), Comisia poate să 
suspende parțial sau integral plățile 
pentru programele sau prioritățile în 
cauză în conformitate cu articolul 91.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 următoarele cazuri:

Comisia prezintă Consiliului o propunere 
de suspendare parțială sau integrală a 
angajamentelor pentru unul sau mai multe 
programe ale unui stat membru în 
următoarele cazuri:

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 8 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O propunere a Comisiei privind 
suspendarea angajamentelor se consideră 
adoptată de Consiliu cu excepția cazului în 
care Consiliul decide, printr-un act de 

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

punere în aplicare, să respingă propunerea 
în cauză cu majoritate calificată în termen 
de trei luni de la prezentarea ei de către 
Comisie.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 8 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul adoptă decizia, printr-un act de 
punere în aplicare, pe baza propunerii 
Comisiei privind suspendarea plăților 
menționate la alineatul (7).

eliminat

Amendamentul 25

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.

9. În ceea ce privește suspendarea 
angajamentelor care urmează a fi impusă, 
domeniul de aplicare și nivelul acesteia 
sunt proporționale, 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.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
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Articolul 15 – alineatul 10 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În caz de nerespectare persistentă, 
suspendarea angajamentelor poate să 
depășească procentajele maxime stabilite 
la primul paragraf.

În caz de nerespectare persistentă, 
suspendarea angajamentelor este plafonată 
la dublul procentajelor maxime stabilite la 
primul paragraf.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 11 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

eliminat

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. Procedurile prevăzute la articolele 
7-11 se aplică numai dacă:

(a) au fost deja implementate 
instrumentele de guvernanță economică;

(b) aceste instrumente s-au dovedit 
insuficiente pentru a îmbunătăți 
stabilitatea macroeconomică și fiscală și

(c) unul din cazurile menționate la 
alineatul (7) literele (a) - (e) pune în 
pericol cheltuielile din cadrul politicii de 
coeziune în respectivul stat membru.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
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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. În particular, Comisia 
informează imediat Parlamentul European 
atunci când una dintre condițiile prevăzute 
la alineatul (7) este îndeplinită în privința 
unui stat membru și își motivează 
propunerea și furnizează detalii referitoare 
la fondurile și programele care ar putea 
face obiectul unei suspendări a 
angajamentelor, precum și la impactul 
preconizat al suspendării asupra 
economiei statului membru, în scopul 
dialogului structurat, pentru a garanta o 
dezbatere constructivă și a facilita un 
proces transparent de impunere a 
respectării dispozițiilor. Comisia 
informează Parlamentul European 
înainte să prezinte o propunere de 
suspendare a angajamentelor.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European poate invita 
Comisia la un dialog structurat privind 
aplicarea prezentului articol, ținând 
seama de informațiile transmise în 
conformitate cu primul paragraf.

eliminat

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 12 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia transmite Parlamentului European 
și Consiliului propunerea de suspendare a 

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

angajamentelor sau propunerea de ridicare 
a respectivei suspendări imediat după 
adoptarea sa, motivându-și propunerea.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. Alineatele (1)-(12) nu se aplică 
priorităților sau programelor prevăzute la 
articolul [4 literele (c) punctul (v) 
subpunctul (ii)] din Regulamentul FSE+.

13. Alineatele (1)-(12) nu se aplică 
priorităților sau programelor prevăzute la 
articolul [4 alineatul (1) punctul (xi)] din 
Regulamentul FSE+.

Amendamentul 33

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;

(iii) provocările identificate în 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Literele (c) și (d) de la prezentul alineat nu 
se aplică obiectivul specific prevăzut la 
articolul [4 litera (c) punctul (vii)] din 
Regulamentul FSE+.

Literele (c) și (d) de la prezentul alineat nu 
se aplică obiectivului specific prevăzut la 
articolul [4 litera alineatul (1) punctul (xi)] 
din Regulamentul FSE+.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune 
pot oferi sprijin comun programelor din 
cadrul obiectivului „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică”.

1. FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune 
pot oferi sprijin comun programelor din 
cadrul obiectivului „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă, creștere 
economică și incluziune socială”.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru a evita situațiile în care 
sunt suspendate plățile, Comisia se 
asigură că statele membre și regiunile 
care se confruntă cu probleme de 
conformitate din cauza capacității 
administrative insuficiente beneficiază de 
asistență tehnică adecvată pentru a-și 
îmbunătăți capacitatea administrativă.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numărul de operațiuni selectate, 
costurile totale eligibile ale acestora, 
contribuția din partea fondurilor și 
cheltuielile totale eligibile declarate de 
beneficiari către autoritatea de 
management, toate defalcate pe tipuri de 
intervenție;

(a) în datele transmise până la 31 
ianuarie, 31 martie, 31 mai, 31 iulie, 30 
septembrie și 30 noiembrie în fiecare an, 
numărul de operațiuni selectate, costurile 
totale eligibile ale acestora, contribuția din 
partea fondurilor și cheltuielile totale 
eligibile declarate de beneficiari către 
autoritatea de management, toate defalcate 
pe tipuri de intervenție;

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) în datele transmise până la 31 mai 
și 30 noiembrie ale fiecărui an, valorile
indicatorilor de realizare și de rezultat 
pentru operațiunile selectate și valorile 
obținute pe operațiuni.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre asigură calitatea și 
fiabilitatea sistemului de monitorizare și a 
datelor privind indicatorii.

4. Statele membre asigură calitatea, 
independența și fiabilitatea sistemului de 
monitorizare și a datelor privind 
indicatorii.
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