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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea Comisiei de a stabili norme comune pentru FEDER, FSE +, 
Fondul de coeziune, FEPAM, FAMI, FSI și IMFV, întrucât acest lucru va simplifica 
programarea la nivel național, va crea sinergii mai puternice între diferitele instrumente de 
finanțare și va îmbunătăți transparența finanțării.

În conformitate cu competențele Comisiei LIBE, amendamentele raportorului se concentrează 
în principal asupra dispozițiilor referitoare la FAMI, FSI și IMFV (denumite în continuare 
„fondurile JAI”). Deoarece formulările din propunerea Comisiei nu sunt întotdeauna clare în 
ceea ce privește domeniul de aplicare, raportorul a prezentat amendamente pentru a clarifica 
ce părți din text nu se aplică fondurilor JAI. În plus, acesta clarifică faptul că dispozițiile 
regulamentelor specifice fondurilor nu pot numai să completeze dispozițiile din RDC, ci au 
întâietate în caz de conflict („lex specialis derogat legi generali”). 

Raportorul introduce, de asemenea, următoarele modificări ale textului:

 termenul „integrare” este introdus în denumirea Fondului pentru azil și migrație (titlul 
regulamentului, articolul 1), iar abrevierea a fost schimbată din FAM în FAMI în 
întregul text;

 în secțiunea de referiri a fost adăugată o trimitere la Carta drepturilor fundamentale, 
deoarece aceasta trebuie respectată de toate organismele și instituțiile UE, precum și 
de autoritățile naționale atunci când pun în aplicare legislația UE; 

 a introdus o clarificare în considerente, și anume că asistența tehnică la inițiativa 
Comisiei poate fi utilizată pentru comunicarea în legătură cu rezultatele și cu valoarea 
adăugată a acțiunilor finanțate din fonduri ale Uniunii;

 evaluările din cadrul mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen sunt incluse 
în definiția „recomandărilor relevante specifice fiecărei țări” de la articolul 2;

 adăugarea la articolul 6 a autorităților regionale și a unei obligații de raportare către 
Parlamentul European și Consiliu cu privire la rezultatele consultărilor privind 
punerea în aplicare a programului;

 cerința de a justifica sprijinul de urgență și acțiunile specifice din cadrul programului 
de la articolul 17 este eliminată, deoarece aceste tipuri de finanțare sunt achitate ad 
hoc și, prin urmare, nu pot fi anticipate;

 termenele pentru evaluarea și aprobarea de către Comisie a unor modificări ale 
programului (articolul 19) sunt reduse pentru a fi aliniate la practica actuală;

 indemnizația forfetară pentru asistență tehnică de la articolul 31 se stabilește pentru 
fiecare stat membru printr-un acord cu Comisia, cu un plafon maxim de 7 %; 

 în ceea ce privește fondurile JAI, la articolul 34 se adaugă o obligația asocierii 
agențiilor UE descentralizate relevante la activitatea comitetelor de monitorizare;

 în timpul perioadei de programare se organizează cel puțin trei reuniuni pentru a 
examina punerea în aplicare a FAMI, IMFV și FSI (articolul 36);
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 pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la proiectele-fanion finanțate din 
fondurile UE, statele membre trebuie să includă pe portalul lor unic de internet 
informații cu privire la astfel de proiecte (articolul 41);

 schimbul de informații între beneficiari și autoritățile responsabile pentru programe ar 
trebui să se desfășoare electronic începând din 2022, și nu din 2023 (articolul 63);
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AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a unor 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, precum și 
Fondului pentru azil și migrație, Fondului 
pentru securitate internă și Instrumentului 
pentru managementul frontierelor și vize

de stabilire a unor 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, precum și 
Fondului pentru azil, migrație și integrare, 
Fondului pentru securitate internă și 
Instrumentului pentru managementul 
frontierelor și vize

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Referirea -1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere articolele 3 și 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană,

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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având în vedere Convenția europeană 
pentru apărarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale,

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Referirea 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene,

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Handicapurile demografice ar 
trebui să fie remediate în mod coordonat, 
prin acțiuni ale tuturor autorităților 
europene, naționale, regionale și locale, 
prin aplicarea unor strategii de adaptare 
care țin cont de realitățile locale și 
regionale și printr-o guvernanță pe mai 
multe niveluri, eficientă atât în ceea ce 
privește structura acestor politici 
specifice, orientate către anumite regiuni, 
cât și în ceea ce privește punerea lor în 
aplicare. Ar trebui asigurată o abordare 
mai cuprinzătoare a handicapurilor 
demografice și a schimbărilor relevante, 
printr-o mai bună coordonare a 
instrumentelor UE, în special a politicii 
agricole comune (PAC), a fondurilor ESI, 
inclusiv a Fondului de coeziune, a 
cooperării teritoriale europene, a 
Fondului european pentru investiții 
strategice și a Mecanismului pentru 
interconectarea Europei.

Amendamentul 6
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Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru dezvoltarea pe mai departe a 
unei implementări coordonate și 
armonizate a fondurilor UE implementate 
prin gestiune partajată, și anume a 
Fondului european de dezvoltare regională 
(„FEDR”), a Fondului social european plus 
(„FSE+”), a Fondului de coeziune, a 
măsurilor finanțate în cadrul gestiunii 
partajate prin Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), 
Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), 
Fondul pentru securitate internă („FSI”) și 
Fondul pentru managementul integrat al 
frontierelor („IMFV”), ar trebui ca pentru 
toate aceste fonduri (denumite în 
continuare „fondurile”) să fie stabilite 
norme financiare bazate pe articolul 322 
din TFUE, care să specifice în mod clar 
domeniul de aplicare al dispozițiilor 
relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie 
stabilite dispoziții comune bazate pe 
articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi 
norme specifice de politică aplicabile 
FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și 
FEPAM.

(2) Pentru coordonarea, armonizarea, 
simplificarea și dezvoltarea pe mai departe 
a unei implementări coordonate și 
armonizate a fondurilor UE implementate 
prin gestiune partajată, și anume a 
Fondului european de dezvoltare regională 
(„FEDR”), a Fondului social european plus 
(„FSE+”), a Fondului de coeziune, a 
măsurilor finanțate în cadrul gestiunii 
partajate prin Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), 
Fondul pentru azil, migrație și integrare
(„FAMI”), Fondul pentru securitate internă 
(„FSI”) și Fondul pentru managementul 
integrat al frontierelor („IMFV”), ar trebui 
ca pentru toate aceste fonduri (denumite în 
continuare „fondurile”) să fie stabilite 
norme financiare bazate pe articolul 322 
din TFUE, care să specifice în mod clar 
domeniul de aplicare al dispozițiilor 
relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie 
stabilite dispoziții comune bazate pe 
articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi 
norme specifice de politică aplicabile 
FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și 
FEPAM.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Având în vedere particularitățile 
fiecărui fond, ar trebui ca normele specifice 
aplicabile fiecărui fond și obiectivului de 
cooperare teritorială europeană (Interreg) 
din cadrul FEDR să fie prevăzute în 
regulamente separate („regulamente 
specifice ale fondurilor”), pentru a 
completa dispozițiile prezentului 

(3) Având în vedere particularitățile 
fiecărui fond, ar trebui ca normele specifice 
aplicabile fiecărui fond și obiectivului de 
cooperare teritorială europeană (Interreg) 
din cadrul FEDR să fie prevăzute în 
regulamente separate („regulamente 
specifice ale fondurilor”), pentru a 
completa dispozițiile prezentului 
regulament. În cazul unor dispoziții 
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regulament. contradictorii, regulamentele specifice 
fiecărui fond ar trebui să primeze în 
raport cu prezentul regulament.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Regiunile ultraperiferice și 
regiunile nordice slab populate ar trebui să 
beneficieze de măsuri specifice și de o 
finanțare suplimentară în temeiul 
articolului 349 din TFUE și al articolului 2 
din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare din 
1994.

(4) Regiunile periferice și 
ultraperiferice și regiunile nordice slab 
populate ar trebui să beneficieze de măsuri 
specifice și de o finanțare suplimentară în 
temeiul articolului 349 din TFUE și al 
articolului 2 din Protocolul nr. 6 la Actul 
de aderare din 1994, pentru o mai bună 
coeziune socială.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În contextul implementării 
fondurilor ar trebui să fie respectate 
principiile orizontale prevăzute la 
articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană („TUE”) și la articolul 10 din 
TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și 
proporționalității prevăzute la articolul 5 
din TUE, ținându-se seama de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Statele membre ar trebui să 
respecte, de asemenea, obligațiile 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și să asigure accesibilitatea în conformitate 
cu articolul 9 din această Convenție și în 
conformitate cu legislația Uniunii de 
armonizare a cerințelor de accesibilitate 
aplicabile produselor și serviciilor. Statele 
membre și Comisia ar trebui să 
urmărească eliminarea inegalităților, 

(5) În contextul implementării 
fondurilor ar trebui să fie respectate 
principiile și valorile orizontale prevăzute 
la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană („TUE”) și la articolul 10 din 
TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și 
proporționalității prevăzute la articolul 5 
din TUE, ținându-se seama de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene („Carta”). Statele membre ar 
trebui să respecte, de asemenea, obligațiile 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și să asigure accesibilitatea în conformitate 
cu articolul 9 din această Convenție și în 
conformitate cu legislația Uniunii de 
armonizare a cerințelor de accesibilitate 
aplicabile produselor și serviciilor. 
Operațiunile finanțate din fonduri ar 
trebui să contribuie la eliminarea 
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promovarea egalității între bărbați și femei
și integrarea perspectivei de gen, precum 
și combaterea discriminării pe criterii de
sex, origine rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine 
acțiuni care contribuie la orice formă de 
segregare. Obiectivele fondurilor ar trebui 
să fie urmărite în cadrul dezvoltării 
durabile și al promovării de către Uniune a 
obiectivului de conservare, protecție și 
îmbunătățire a calității mediului, în 
conformitate cu articolul 11 și cu articolul 
191 alineatul (1) din TFUE, ținându-se 
cont de principiul „poluatorul plătește”. 
Pentru a proteja integritatea pieței interne, 
operațiunile în beneficiul întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la 
articolele 107 și 108 din TFUE.

inegalităților, la promovarea egalității între 
bărbați și femei, precum și la combaterea 
discriminării pe orice criterii, inclusiv sex, 
origine rasială sau etnică, culoare a pielii 
sau origine socială, caracteristici 
genetice, religie sau convingeri, opinii 
politice sau de orice fel, apartenența la o 
minoritate națională, avere, naștere, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală. 
Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni 
care contribuie la orice formă de segregare
sau de excluziune socială. Obiectivele 
fondurilor ar trebui să fie urmărite în cadrul 
dezvoltării durabile și al promovării de 
către Uniune a obiectivului de conservare, 
protecție și îmbunătățire a calității 
mediului, precum și de combatere a 
schimbărilor climatice, în conformitate cu 
articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) 
din TFUE, ținându-se cont de principiul 
„poluatorul plătește”. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne, operațiunile în 
beneficiul întreprinderilor trebuie să 
respecte normele Uniunii privind ajutoarele 
de stat, astfel cum se prevede la articolele 
107 și 108 din TFUE. Pentru a asigura un 
viitor mai bun și mai durabil pentru toți, 
este necesar ca sprijinul alocat prin 
fonduri să vizeze principiile prevăzute de 
Pilonul european al drepturilor sociale și 
obiectivele de dezvoltare durabilă 
prevăzute de Agenda 2030 a ONU, pe care 
Uniunea și statele sale membre s-au 
angajat să le îndeplinească. În plus, 
fondurile ar trebui să contribuie la 
eradicarea sărăciei în Uniune. Atunci 
când implementează fondurile Uniunii, 
statele membre ar trebui să asigure 
compatibilitatea, coerența și sinergiile cu 
principiile și obiectivele menționate 
anterior, ținând seama de provocările 
locale și regionale.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Promovarea drepturilor copiilor, 
prevăzută în Convenția ONU cu privire la 
drepturile copilului, reprezintă un obiectiv 
explicit al politicilor Uniunii (articolul 3 
din TUE). UE și statele membre ar trebui 
să utilizeze în mod adecvat fondurile 
pentru a sprijini acțiunile de promovare a 
unor intervenții eficace care să contribuie 
la respectarea drepturilor copiilor.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În conformitate cu Regulamentul 
xxx/xxx, Uniunea ar trebui să ia măsuri 
pentru protejarea bugetului său în cazul 
unor deficiențe generalizate în ceea ce 
privește statul de drept într-un stat 
membru.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) O parte a bugetului Uniunii alocat 
fondurilor ar trebui să fie executată de 
Comisie prin gestiune partajată cu statele 
membre în sensul Regulamentului (UE, 
Euratom) [numărul Regulamentului 
financiar] al Parlamentului European și al 
Consiliului12 („Regulamentul financiar”). 
Prin urmare, atunci când implementează 
fondurile prin gestiune partajată, Comisia 
și statele membre ar trebui să respecte 
principiile menționate în Regulamentul 
financiar, și anume buna gestiune 
financiară, transparența și nediscriminarea.

(10) O parte a bugetului Uniunii alocat 
fondurilor ar trebui să fie executată de 
Comisie prin gestiune partajată cu statele 
membre în sensul Regulamentului (UE, 
Euratom) [numărul Regulamentului 
financiar] al Parlamentului European și al 
Consiliului12 („Regulamentul financiar”). 
Prin urmare, atunci când implementează 
fondurile prin gestiune partajată, Comisia 
și statele membre ar trebui să respecte 
principiile menționate în Regulamentul 
financiar, și anume exactitatea bugetară, 
buna gestiune financiară, transparența și 
nediscriminarea. Statele membre ar trebui 
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să evite adăugarea unor norme care ar 
îngreuna utilizarea fondurilor de către 
beneficiari.

_________________ _________________

12 JO L […], […], p. […]. 12 JO L […], […], p. […].

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Principiul parteneriatului este un 
element-cheie al implementării fondurilor, 
el având la bază abordarea de tip 
„guvernanță pe mai multe niveluri” și 
asigurând implicarea societății civile și a 
partenerilor sociali. Pentru a asigura 
continuitatea în organizarea parteneriatului, 
Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al 
Comisiei13 ar trebui să se aplice în 
continuare.

(11) Principiul parteneriatului este un 
element-cheie al implementării fondurilor, 
el având la bază abordarea de tip 
„guvernanță pe mai multe niveluri” și 
asigurând implicarea autorităților 
competente de la nivel regional și local, a 
organismelor relevante care reprezintă 
societatea civilă, a organizațiilor 
neguvernamentale și a partenerilor 
economici și sociali, după caz. În scopuri 
legate de FAMI și ale IMFV, statele 
membre ar trebui, în plus, să se asigure că 
la parteneriat participă organizații 
internaționale relevante. Pentru a asigura 
continuitatea în organizarea parteneriatului, 
Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al 
Comisiei13 ar trebui să se aplice în 
continuare.

__________________ __________________

13 Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 
al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind 
Codul european de conduită referitor la 
parteneriat, în cadrul fondurilor structurale 
și de investiții europene (JO L 74, 
14.3.2014, p. 1).

13 Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 
al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind 
Codul european de conduită referitor la 
parteneriat, în cadrul fondurilor structurale 
și de investiții europene (JO L 74, 
14.3.2014, p. 1).

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La nivelul Uniunii, semestrul 
european de coordonare a politicilor 
economice oferă un cadru pentru 
identificarea priorităților naționale în 
materie de reforme și monitorizarea 
implementării acestora. Statele membre își 
dezvoltă propriile strategii naționale 
multianuale în materie de investiții, în 
sprijinul acestor priorități de reformă. 
Aceste strategii ar trebui să fie prezentate 
împreună cu programele naționale de 
reformă anuale, ca modalitate de stabilire și 
coordonare a proiectelor de investiții 
prioritare care urmează să fie sprijinite prin 
finanțare la nivel național și din partea 
Uniunii. Ele ar trebui, de asemenea, să 
servească la utilizarea în mod coerent a 
finanțării din partea Uniunii și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea fondurilor, a Funcției 
europene de stabilizare a investițiilor și a 
InvestEU.

(12) La nivelul Uniunii, semestrul 
european de coordonare a politicilor 
economice oferă un cadru pentru 
identificarea priorităților naționale în 
materie de reforme și monitorizarea 
implementării acestora. Statele membre își 
dezvoltă propriile strategii naționale 
multianuale în materie de investiții, în 
sprijinul acestor priorități de reformă. 
Aceste strategii ar trebui să fie prezentate 
împreună cu programele naționale de 
reformă anuale, ca modalitate de stabilire și 
coordonare a proiectelor de investiții 
prioritare care urmează să fie sprijinite prin 
finanțare la nivel național și din partea 
Uniunii. Ele ar trebui, de asemenea, să 
servească la utilizarea în mod coerent a 
finanțării din partea Uniunii și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea fondurilor, a Funcției 
europene de stabilizare a investițiilor și a 
InvestEU. Aceste strategii ar trebui să fie 
în conformitate și cu alte fonduri, 
programe și instrumente ale Uniunii, 
precum Cadrul UE post-2020 privind 
strategiile naționale de integrare a 
romilor.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a se asigura condițiile 
prealabile necesare pentru utilizarea 
eficace și eficientă a sprijinului acordat de 
Uniune prin intermediul fondurilor, ar 
trebui să fie stabilită o listă limitată de 
condiții favorizante, precum și un set 
concis și exhaustiv de criterii obiective 
pentru evaluarea acestora. Fiecare condiție 
favorizantă ar trebui să fie legată de un 
obiectiv specific și ar trebui să devină 

(17) Pentru a se asigura condițiile 
prealabile necesare pentru utilizarea 
nediscriminatorie, incluzivă, eficace, 
eficientă și transparentă a sprijinului 
acordat de Uniune prin intermediul 
fondurilor, care poate contribui și la 
reconstruirea încrederii cetățenilor 
europeni în Uniunea Europeană și în 
mecanismele sale, ar trebui să fie stabilită 
o listă limitată de condiții favorizante, 
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aplicabilă în mod automat atunci când 
obiectivul specific este selecționat pentru 
sprijin. Atunci când aceste condiții nu sunt
îndeplinite, cheltuielile legate de 
operațiunile din cadrul obiectivelor 
specifice aferente nu ar trebui să fie incluse 
în cererile de plată. În vederea menținerii 
unui cadru investițional favorabil, 
respectarea în permanență a condițiilor 
favorizante ar trebui să fie monitorizată 
periodic. De asemenea, este important să se 
asigure faptul că operațiunile selecționate 
pentru a beneficia de sprijin sunt 
implementate în conformitate cu strategiile 
și documentele de planificare existente care 
atestă îndeplinirea condițiilor favorizante, 
asigurându-se astfel faptul că toate 
operațiunile cofinanțate sunt aliniate la 
cadrul de politică al Uniunii.

precum și un set concis și exhaustiv de 
criterii obiective pentru evaluarea acestora. 
Fiecare condiție favorizantă ar trebui să fie 
legată de un obiectiv specific și ar trebui să 
devină aplicabilă în mod automat atunci 
când obiectivul specific este selecționat 
pentru sprijin. Atunci când aceste condiții 
nu sunt îndeplinite, cheltuielile legate de 
operațiunile din cadrul obiectivelor 
specifice aferente nu ar trebui să fie incluse 
în cererile de plată. În vederea menținerii 
unui cadru investițional favorabil, 
respectarea în permanență a condițiilor 
favorizante ar trebui să fie monitorizată 
periodic. De asemenea, este important să se 
asigure faptul că operațiunile selecționate 
pentru a beneficia de sprijin sunt 
implementate în conformitate cu strategiile 
și documentele de planificare existente care 
atestă îndeplinirea condițiilor favorizante, 
asigurându-se astfel faptul că toate 
operațiunile cofinanțate sunt aliniate la 
cadrul de politică al Uniunii.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Este necesar să se stabilească 
cerințe comune în ceea ce privește 
conținutul programelor, ținându-se seama 
de natura specifică a fiecărui fond. Aceste 
cerințe comune pot fi completate de norme 
specifice fiecărui fond. Regulamentul (UE) 
[XXX] al Parlamentului European și al 
Consiliului15 („Regulamentul CTE”) ar 
trebui să stabilească dispoziții specifice 
privind conținutul programelor din cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană (Interreg).

(21) Pentru a facilita pregătirea 
programelor la nivel național, precum și 
pentru a mări transparența și 
responsabilitatea, este necesar să se 
armonizeze cât mai mult componentele 
programelor. Din acest motiv, prezentul 
regulament ar trebui să stabilească cerințe 
comune în ceea ce privește conținutul 
programelor, ținându-se seama de natura 
specifică a fiecărui fond, și să pună la 
dispoziție modele, în special în ceea ce 
privește programele sprijinite prin FEDR 
(obiectivul privind investițiile pentru 
creștere economică și locuri de muncă), 
FSE +, Fondul de coeziune și FEPAM, 
precum și pentru programele sprijinite de 
FAMI, IMFV și FSI. Cerințele comune 
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pot fi completate de norme specifice 
fiecărui fond. Regulamentul (UE) [XXX] 
al Parlamentului European și al 
Consiliului15 („Regulamentul CTE”) ar 
trebui să stabilească dispoziții specifice 
privind conținutul programelor din cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană (Interreg).

__________________ __________________

15 Regulamentul (UE) [...] privind 
dispoziții specifice pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană (Interreg) 
sprijinit de Fondul european de dezvoltare 
regională și de instrumentele de finanțare 
externă (JO L […], […], p. […]).

15 Regulamentul (UE) [...] privind 
dispoziții specifice pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană (Interreg) 
sprijinit de Fondul european de dezvoltare 
regională și de instrumentele de finanțare 
externă (JO L […], […], p. […]).

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Pentru o mai bună mobilizare a 
potențialului la nivel local, este necesar să 
se consolideze și să se faciliteze DLRC. 
Aceasta ar trebui să țină seama de nevoile 
și de potențialul local, precum și de 
caracteristicile socioculturale relevante, și 
ar trebui să prevadă schimbări structurale, 
să consolideze capacitățile comunităților și 
să stimuleze inovarea. Ar trebui să fie 
întărită cooperarea strânsă și utilizarea 
integrată a fondurilor pentru 
implementarea strategiilor de dezvoltare 
locală. Ca principiu esențial, grupurile de 
acțiune locală care reprezintă interesele 
comunității ar trebui să fie responsabile cu 
conceperea și implementarea strategiilor 
DLRC. Pentru ca strategiile DLRC să 
poată beneficia mai ușor de un sprijin 
coordonat din partea mai multor fonduri și 
pentru a facilita implementarea acestor 
strategii, ar trebui să fie facilitată abordarea 
bazată pe utilizarea unui fond principal.

(24) Pentru o mai bună mobilizare a 
potențialului la nivel local, este necesar să 
se consolideze și să se faciliteze DLRC. 
Aceasta ar trebui să țină seama de nevoile 
și de potențialul local, precum și de 
caracteristicile socioculturale relevante, și 
ar trebui să prevadă schimbări structurale, 
să consolideze capacitățile comunităților și 
să stimuleze inovarea și cercetarea. Ar 
trebui să fie întărită cooperarea strânsă și 
utilizarea integrată a fondurilor pentru 
implementarea strategiilor de dezvoltare 
locală. Ca principiu esențial, grupurile de 
acțiune locală care reprezintă interesele 
comunității ar trebui să fie responsabile cu 
conceperea și implementarea strategiilor 
DLRC. Pentru ca strategiile DLRC să 
poată beneficia mai ușor de un sprijin 
coordonat din partea mai multor fonduri și 
pentru a facilita implementarea acestor 
strategii, ar trebui să fie facilitată abordarea 
bazată pe utilizarea unui fond principal.
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Amendamentul 18

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, formate din parteneri sociali 
relevanți, societatea civilă, organisme de 
promovare a egalității și organizații 
independente pentru apărarea drepturilor 
omului. Transparența și o reprezentare 
echilibrată sunt fundamentale; prin 
urmare, trebuie asigurate echilibrul de 
gen și reprezentarea corespunzătoare a 
minorităților și a altor grupuri excluse. 
Comitetele de monitorizare ar trebui 
aprobate de Comisie. 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 19

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Statele membre ar trebui să 
efectueze evaluări ale programelor lor în 
vederea îmbunătățirii calității elaborării și 
implementării acestora. În acest scop, 
statele membre ar trebui să elaboreze un 
plan de evaluare care să includă o 
evaluare intermediară pentru FAMI, 
IMFV și FSI. În plus, statele membre ar 
trebui să efectueze o evaluare a 
impactului fiecărui program până la 30 
iunie 2029.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Pentru a sprijini pregătirea 
programelor și activităților conexe ale 
următoarei perioade de programare, 
Comisia ar trebui să efectueze o evaluare 
intermediară a fondurilor. La finele 
perioadei de programare, Comisia ar trebui 
să efectueze evaluări retrospective ale 
fondurilor, care ar trebui să se 
concentreze pe impactul fondurilor.

(30) Pentru a sprijini pregătirea 
programelor și activităților conexe ale 
următoarei perioade de programare, 
Comisia ar trebui să efectueze o evaluare 
intermediară a fondurilor. La finele 
perioadei de programare, Comisia ar trebui 
să evalueze impactul fondurilor.
Rezultatele acestor evaluări ar trebui 
publicate, pentru a asigura transparența 
și a crește încrederea cetățenilor în 
Uniune și în instituțiile acesteia.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Autoritățile de management ar 
trebui să publice informații structurate 
privind operațiunile și beneficiarii 
selecționați pe site-ul web al programului 
care furnizează sprijin operațiunii, ținând
în același timp cont de cerințele referitoare 
la protecția datelor cu caracter personal în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului17.

(32) Autoritățile de management ar 
trebui să publice informații structurate 
privind operațiunile și beneficiarii 
selecționați pe site-ul web al programului 
care furnizează sprijin operațiunii, 
respectând în același timp pe deplin
cerințele referitoare la protecția datelor cu 
caracter personal prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2016/67917 al 
Parlamentului European și al Consiliului.

__________________ __________________

17 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), JO L 119, 4.5.2016, p. 1.

17 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), JO L 119, 4.5.2016, p. 1.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a se asigura eficacitatea, 
corectitudinea și impactul sustenabil al 
fondurilor, ar trebui să existe dispoziții care 
să garanteze că investițiile în infrastructură 
sau investițiile productive sunt de lungă 
durată și care să împiedice utilizarea 
fondurilor pentru obținerea de avantaje 
necuvenite. Autoritățile de management ar 
trebui să fie în special atente să nu sprijine 
relocarea în momentul selecționării 
operațiunilor și să trateze ca nereguli 
sumele plătite în mod necuvenit 
operațiunilor care nu se conformează 
cerinței de durabilitate.

(38) Pentru a se asigura caracterul 
incluziv, nediscriminarea, eficacitatea, 
corectitudinea și impactul sustenabil al 
fondurilor, ar trebui să existe dispoziții care 
să garanteze că investițiile în infrastructură 
sau investițiile productive sunt incluzive, 
nediscriminatorii, de lungă durată și 
împiedică utilizarea fondurilor pentru 
obținerea de avantaje necuvenite. 
Autoritățile de management ar trebui să fie 
în special atente să nu sprijine relocarea în 
momentul selecționării operațiunilor și să 
trateze ca nereguli sumele plătite în mod 
necuvenit operațiunilor care nu se 
conformează cerinței de durabilitate. Pe 
întreg parcursul acestui proces, 
transparența este esențială.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a se asigura eficacitatea, 
corectitudinea și impactul sustenabil al 
fondurilor, ar trebui să existe dispoziții care 
să garanteze că investițiile în infrastructură 
sau investițiile productive sunt de lungă 
durată și care să împiedice utilizarea 
fondurilor pentru obținerea de avantaje 
necuvenite. Autoritățile de management ar 
trebui să fie în special atente să nu sprijine 
relocarea în momentul selecționării 
operațiunilor și să trateze ca nereguli 
sumele plătite în mod necuvenit 
operațiunilor care nu se conformează 
cerinței de durabilitate.

(38) Pentru a se asigura eficacitatea, 
eficiența, corectitudinea și impactul 
sustenabil al fondurilor, ar trebui să existe 
dispoziții care să garanteze că investițiile în 
infrastructură sau investițiile productive 
sunt de lungă durată și împiedică utilizarea 
fondurilor pentru obținerea de avantaje 
necuvenite. Autoritățile de management ar 
trebui să fie în special atente să nu sprijine 
relocarea în momentul selecționării 
operațiunilor și să trateze ca nereguli 
sumele plătite în mod necuvenit 
operațiunilor care nu se conformează 
cerinței de durabilitate.
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Pentru a asigura combaterea 
eficace a atitudinii discriminatorii față de 
romi și pentru a garanta că romii își pot 
realiza pe deplin potențialul de cetățeni ai 
UE, sunt necesare o abordare integrată și 
programarea și implementarea unor 
programe finanțate din fonduri multiple; 
prin urmare, sunt esențiale 
compatibilitatea și complementaritatea 
între FSE și FEDR-FC, dar și între alte 
fonduri relevante, cum ar fi FEADR, 
programul Erasmus, programul Europa 
creativă, Fondul pentru justiție, drepturi 
și valori etc.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) În deplină conformitate cu normele 
aplicabile ajutorului de stat și achizițiilor 
publice clarificate deja în cursul perioadei 
de programare 2014-2020, autoritățile de 
management ar trebui să aibă posibilitatea 
de a decide cu privire la cele mai adecvate 
opțiuni de implementare a instrumentelor 
financiare, pentru a aborda nevoile 
specifice ale regiunilor-țintă.

(44) În deplină conformitate cu normele 
aplicabile ajutorului de stat și achizițiilor 
publice clarificate deja în cursul perioadei 
de programare 2014-2020, autoritățile de 
management ar trebui să aibă posibilitatea 
de a decide cu privire la cele mai adecvate 
opțiuni de implementare a instrumentelor 
financiare, pentru a aborda nevoile 
specifice ale regiunilor-țintă și pentru a 
obține efecte pozitive maxime.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(45a) Pentru a crește gradul de 
răspundere și transparență, Comisia ar 
trebui să asigure un sistem de gestionare 
a plângerilor accesibil tuturor cetățenilor 
și părților interesate în toate etapele de 
pregătire și implementare a programelor, 
inclusiv monitorizarea și evaluarea.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(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 administrative, 
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 
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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.

terți implicați în implementarea fondurilor 
Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele 
membre ar trebui să raporteze Comisiei 
într-o manieră detaliată cazurile de 
nereguli detectate, inclusiv fraudele, și 
acțiunile întreprinse ulterior, precum și 
acțiunile întreprinse în urma investigațiilor 
OLAF și, după caz, motivele pentru care 
nu au fost întreprinse acțiuni în urma 
investigațiilor OLAF. Statele membre care 
nu participă la cooperarea consolidată 
privind Parchetul European ar trebui să 
raporteze Comisiei într-o manieră 
detaliată cu privire la urmărirea penală a 
cazurilor de fraudă detectate și, după caz, 
cu privire la cooperarea cu Eurojust în 
cazurile ce țin de competența Parchetului 
European.

_________________ _________________

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

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 
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) 

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) 
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(JO L 283, 31.10.2017, p. 1). (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 28

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, 
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.

(70) Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate cu toate 
părțile interesate, 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, 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 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) norme financiare pentru Fondul 
european de dezvoltare regională 
(„FEDR”), Fondul social european plus 
(„FSE+”), Fondul de coeziune, Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime 
(„FEPAM”), Fondul pentru azil și migrație 

(a) norme financiare pentru Fondul 
european de dezvoltare regională 
(„FEDR”), Fondul social european plus 
(„FSE+”), Fondul de coeziune, Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime 
(„FEPAM”), Fondul pentru azil, migrație și 
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(„FAMI”), Fondul pentru securitate internă 
(„FSI”) și Instrumentul pentru 
managementul frontierelor și vize 
(„IMFV”) (denumite în continuare 
„fondurile”);

integrare („FAMI”), Fondul pentru 
securitate internă („FSI”) și Instrumentul 
pentru managementul frontierelor și vize 
(„IMFV”) (denumite în continuare 
„fondurile”);

Amendamentul 30

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;

(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, în recomandările formulate în 
cadrul Regulamentului (UE) nr. 
1053/20131a și în recomandări relevante, 
adoptate în conformitate cu articolul [XX] 
din Regulamentul (UE) [numărul noului 
Regulament privind guvernanța uniunii 
energetice] al Parlamentului European și al 
Consiliului;

__________________

1aRegulamentul (UE) nr. 1053/2013 al 
Consiliului din 7 octombrie 2013 de 
instituire a unui mecanism de evaluare și 
monitorizare în vederea verificării 
aplicării acquis-ului Schengen și de 
abrogare a Deciziei Comitetului executiv 
din 16 septembrie 1998 de instituire a 
Comitetului permanent pentru evaluarea 
și punerea în aplicare a Acordului 
Schengen (JO L 295, 6.11.2013, p. 27).

Justificare

Relevant pentru FSI.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „integrarea dimensiunii de gen” 
înseamnă o abordare pe două paliere, atât 
prin integrarea sistematică a aspectelor de 
gen în toate etapele procesului de 
programare și de punere în aplicare, cât și 
prin măsuri specifice suplimentare. 
Pentru includerea principiului egalității 
de gen în pregătirea și implementarea 
programelor pot fi utilizate metode de 
integrare a dimensiunii de gen în buget;

Amendamentul 32

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

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o Europă mai ecologică, cu emisii 
scăzute de carbon, prin promovarea 
tranziției către o energie nepoluantă și 
echitabilă, a investițiilor verzi și albastre, a 
economiei circulare, a adaptării la 
schimbările climatice și a prevenirii și 
gestionării riscurilor;

(b) o Europă mai ecologică, cu emisii 
scăzute de carbon, prin promovarea unui 
mediu viabil, a tranziției către o energie 
nepoluantă și echitabilă, a investițiilor 
verzi și albastre, a economiei circulare, a 
adaptării la schimbările climatice și a 
prevenirii și gestionării riscurilor;

Amendamentul 34
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o Europă mai socială, prin 
implementarea Pilonului european al 
drepturilor sociale;

(d) o Europă mai socială, mai incluzivă 
și mai coezivă, prin implementarea 
Pilonului european al drepturilor sociale și 
prin combaterea în special a 
inegalităților, a sărăciei, a excluziunii 
sociale și a șomajului;

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o Europă mai aproape de cetățeni, 
prin promovarea dezvoltării durabile și 
integrate a zonelor urbane, rurale și de 
coastă și a inițiativelor locale.

(e) o Europă mai aproape de cetățeni, 
prin promovarea dezvoltării durabile, 
integrate și echilibrate a zonelor urbane, 
rurale și de coastă și a inițiativelor locale.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții pentru ocuparea forței de 
muncă și creștere economică în statele 
membre și în regiuni, care urmează să fie 
sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de 
coeziune, și

(a) investiții pentru ocuparea forței de 
muncă și creștere economică durabilă și 
incluzivă în statele membre și în regiuni, 
care urmează să fie sprijinite de FEDR, 
FSE+ și Fondul de coeziune; și

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statele membre furnizează 3. Statele membre furnizează în timp 
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informații referitoare la sprijinul acordat 
obiectivelor climatice și de mediu, 
utilizând o metodologie bazată pe tipuri de 
intervenție pentru fiecare fond în parte. 
Această metodologie constă în atribuirea 
unei ponderi specifice sprijinului acordat, 
la un nivel care reflectă măsura în care 
sprijinul în cauză contribuie la obiectivele 
climatice și la obiectivele de mediu. În 
cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de 
coeziune, ponderile se corelează cu 
dimensiunile și codurile aferente tipurilor 
de intervenție stabilite în anexa I.

util informații referitoare la sprijinul 
acordat obiectivelor climatice și de mediu, 
utilizând o metodologie bazată pe tipuri de 
intervenție pentru fiecare fond în parte. 
Această metodologie constă în atribuirea 
unei ponderi specifice sprijinului acordat, 
la un nivel care reflectă măsura în care 
sprijinul în cauză contribuie la obiectivele 
climatice și la obiectivele de mediu. În 
cazul FEDR, FSE+ și al Fondului de 
coeziune, ponderile se corelează cu 
dimensiunile și codurile aferente tipurilor 
de intervenție stabilite în anexa I.

Amendamentul 38

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.

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, Cadrul post-
2020 al Uniunii pentru strategiile 
naționale de integrare a romilor etc. Ele 
optimizează mecanismele de coordonare 
între entitățile competente, pentru a evita 
duplicarea pe parcursul planificării și al 
implementării.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

Egalitatea dintre femei și bărbați, 
egalitatea de șanse și nediscriminarea
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1. Toate fondurile reglementate de RDC 
asigură egalitatea între bărbați și femei pe 
tot parcursul etapelor de pregătire, 
implementare, monitorizare și evaluare. 
Aspectul de gen ar trebui luat în 
considerare în toate dimensiunile și în 
toate etapele programului.

2. De asemenea, programul promovează 
egalitatea de șanse pentru toți, fără 
discriminare pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă, orientare sexuală sau 
identitate de gen pe tot parcursul 
pregătirii, implementării, monitorizării și 
evaluării sale.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organismele relevante care 
reprezintă societatea civilă, partenerii de 
mediu și organismele responsabile de 
promovarea incluziunii sociale, a 
drepturilor fundamentale, a drepturilor 
persoanelor cu handicap, a egalității de gen 
și a nediscriminării.

(c) organismele relevante care 
reprezintă societatea civilă, partenerii de 
mediu și organismele responsabile de 
eliminarea sărăciei și de promovarea 
incluziunii sociale, a drepturilor 
fundamentale, a drepturilor persoanelor cu 
handicap, a egalității de gen și a 
nediscriminării, precum organismele de 
promovare a egalității și organizațiile 
independente de apărare a drepturilor 
omului;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În scopuri legate de FAMI și ale 
IMFV, statele membre se asigură că la 
parteneriat participă organizații 
internaționale relevante.
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Amendamentul 42

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 pe 
picior de egalitate în pregătirea acordurilor 
de parteneriat, precum și pe tot parcursul 
pregătirii, implementării și evaluării
programelor, inclusiv prin participarea la 
comitetele de monitorizare în conformitate 
cu articolul 34.

Amendamentul 43

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 
privește implementarea programelor.

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

Justificare

Justificare privind excluderea organizațiilor internaționale: Raportorul recunoaște 
importanța organizațiilor internaționale în punerea în aplicare a FAMI, însă parteneriatul 
vizează în mod explicit „autoritățile locale și regionale” (a se vedea prima teză). Se pare că e 
mai relevant să se implice organizațiile internaționale în pregătirea programelor specifice, și 
nu în parteneriat, care acoperă toate fondurile prevăzute de RDC.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
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Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a

Respectarea drepturilor fundamentale

În cadrul implementării acestor fonduri, 
statele membre și Comisia asigură 
respectarea drepturilor fundamentale și a 
Cartei drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6b

Promovarea egalității între bărbați și 
femei și nediscriminarea

Statele membre și Comisia vizează 
eliminarea inegalităților și asigură luarea 
în considerare și promovarea egalității 
dintre bărbați și femei, integrarea 
dimensiunii de gen și integrarea 
perspectivei egalității de gen pe toată 
durata pregătirii și implementării 
programelor, inclusiv în ceea ce privește 
monitorizarea, raportarea și evaluarea. 
Fondul nu sprijină acțiuni care contribuie 
la orice formă de segregare.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) pentru fiecare dintre obiectivele de 
politică selectate pentru fiecare fond, un 
rezumat al acțiunilor și al măsurilor de 
protejare a egalității, a incluziunii și a 
nediscriminării (atât la nivel social, cât și 
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la nivel geografic);

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) măsuri luate pentru implicarea 
partenerilor relevanți menționați la 
articolul 6;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statul membru revizuiește acordul 
de parteneriat, ținând seama de 
observațiile formulate de Comisie.

3. Statul membru revizuiește acordul 
de parteneriat în cazul în care Comisia a 
formulat observații și ține seama de aceste 
observații.

Justificare

Cu excepția cazului în care Comisia a formulat observații, nu este necesară o reexaminare.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament prevede, pentru 
fiecare obiectiv specific, condiții prealabile 
pentru implementarea sa eficace și 
eficientă („condiții favorizante”).

Prezentul regulament prevede, pentru 
fiecare obiectiv specific, condiții prealabile 
pentru implementarea incluzivă, 
nediscriminatorie, eficace și eficientă 
(„condiții favorizante”).
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la primirea 
informațiilor menționate la alineatul (3), 
Comisia efectuează o evaluare și 
informează statul membru în cazul în care 
este de acord cu îndeplinirea condiției.

În termen de trei luni de la primirea 
informațiilor menționate la alineatul (3), 
Comisia efectuează o evaluare și 
informează statul membru cu privire la 
rezultate.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) indicatorii de realizare și de 
rezultat legați de obiectivele specifice 
stabilite în regulamentele specifice ale 
fondurilor;

(a) indicatori de realizare și de rezultat
verificabili și auditabili, legați de 
obiectivele specifice stabilite în 
regulamentele specifice ale fondurilor;

Justificare

Indicatorii de performanță ar trebui să poată fi verificați și auditați de către părți terțe 
independente.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statul membru pune la dispoziție
aceste metodologii la cererea Comisiei.

2. Statul membru prezintă Comisiei
aceste metodologii, la cerere. Comisia
poate propune modificări ale 
metodologiilor respective, care sunt luate 
în considerare de către statul membru.

Amendamentul 53
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Propunere de regulament
Titlul 2 – capitolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri legate de buna guvernanță 
economică

Măsuri legate de buna guvernanță 
economică și respectarea statului de drept

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a

Măsuri care corelează eficacitatea 
fondurilor cu respectarea statului de drept

1. În cazul unor deficiențe generalizate în 
ceea ce privește statul de drept într-un stat 
membru, Uniunea ia măsuri pentru a-și 
proteja bugetul.

2. Aceste măsuri sunt adoptate în 
conformitate cu Regulamentul xxx/xxx 
privind protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept într-un stat 
membru.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare program stabilește o 
strategie pentru contribuția programului la 
obiectivele de politică și comunicarea 
rezultatelor acestuia.

1. Fiecare program stabilește o 
strategie pentru contribuția programului la 
obiectivele de politică ale fondului 
respectiv și comunicarea rezultatelor 
acestuia.
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Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un program este format din priorități. 
Fiecare prioritate corespunde unui obiectiv 
de politică unic sau asistenței tehnice. O 
prioritate care corespunde unui obiectiv de 
politică este formată din unul sau mai 
multe obiective specifice. Aceluiași 
obiectiv de politică pot să-i corespundă mai 
multe priorități.

Programele sprijinite prin FEDR, FSE+ 
și Fondul de coeziune sunt formate din 
priorități. Fiecare prioritate corespunde 
unui obiectiv de politică unic sau asistenței 
tehnice. O prioritate care corespunde unui 
obiectiv de politică este formată din unul 
sau mai multe obiective specifice. 
Aceluiași obiectiv de politică pot să-i 
corespundă mai multe priorități.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) un rezumat al principalelor 
provocări, ținând cont de:

(a) un rezumat al principalelor 
provocări, ținând cont, după caz, de:

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) pentru programele sprijinite de 
FAMI, FSI și IMFV, progresele în 
implementarea acquis-ul și a planurilor de 
acțiune relevante ale Uniunii;

(vii) prin derogare de la articolul 17 
alineatul (3) punctele (i)-(vi), pentru
programele sprijinite de FAMI, FSI și 
IMFV, progresele în implementarea 
acquis-ul și a planurilor de acțiune 
relevante ale Uniunii și deficiențele 
identificate;

Amendamentul 59

Propunere de regulament
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Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) acțiunile de garantare a egalității, 
incluziunii și nediscriminării (atât din 
punct de vedere social, cât și din punct de 
vedere geografic);

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) acțiunile întreprinse pentru a 
implica partenerii relevanți menționați la 
articolul 6 în pregătirea programului, și 
rolul acestor parteneri în implementarea, 
monitorizarea și evaluarea programului;

(g) acțiunile întreprinse pentru a 
implica partenerii relevanți menționați la 
articolul 6 în pregătirea programului, rolul 
acestor parteneri în implementarea, 
monitorizarea și evaluarea programului, 
precizând dacă observațiile transmise de 
acești parteneri au fost luate în 
considerare în pregătirea programului și 
modul în care s-a realizat acest lucru;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) acțiunile întreprinse pentru 
integrarea dimensiunii de gen;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) după caz, o justificare a sprijinului 
operațional, a acțiunilor specifice, a 
asistenței de urgență și a acțiunilor 

(d) după caz, o justificare a sprijinului 
operațional și a acțiunilor menționate la 
articolele [16 și 17] din Regulamentul 
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menționate la articolele [16 și 17] din 
Regulamentul FAMI;

FAMI;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statul membru reexaminează 
programul, luând în considerare 
observațiile formulate de Comisie.

3. Statul membru reexaminează 
programul, în cazul în care Comisia a 
formulat observații, și ține seama de 
aceste observații.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia evaluează modificarea și 
conformitatea sa cu prezentul regulament și 
cu regulamentele specifice ale fondurilor, 
inclusiv cu cerințele de la nivel național, și 
poate formula observații în termen de trei
luni de la prezentarea programului 
modificat.

2. Comisia evaluează modificarea și 
conformitatea sa cu prezentul regulament și 
cu regulamentele specifice ale fondurilor, 
inclusiv cu cerințele de la nivel național, și 
poate formula observații în termen de două
luni de la prezentarea programului 
modificat.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Statul membru reexaminează 
programul modificat și ia în considerare 
observațiile formulate de Comisie.

3. Statul membru reexaminează 
programul, în cazul în care Comisia a 
formulat observații, și ține seama de 
aceste observații.

Amendamentul 66
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia aprobă modificarea unui 
program cel târziu la șase luni de la 
prezentarea cererii de modificare de către 
statul membru.

4. Comisia aprobă modificarea unui 
program cât de curând posibil, dar nu mai
târziu la trei luni de la prezentarea cererii 
de modificare de către statul membru.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe parcursul perioadei de programare, 
statul membru poate transfera o sumă de 
până la 5 % din alocarea inițială a unei 
priorități și nu mai mult de 3 % din bugetul 
programului către o altă prioritate a 
aceluiași fond sprijinind același program. 
Pentru programele sprijinite de FEDR și 
FSE+, transferul vizează numai alocările 
pentru aceeași categorie de regiuni.

Pe parcursul perioadei de programare, 
statul membru poate transfera, cu o 
justificare corespunzătoare, o sumă de 
până la 5 % din alocarea inițială a unei 
priorități și nu mai mult de 3 % din bugetul 
programului către o altă prioritate a 
aceluiași fond sprijinind același program. 
Pentru programele sprijinite de FEDR și 
FSE+, transferul vizează numai alocările 
pentru aceeași categorie de regiuni.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) capacitează comunitățile locale, 
astfel încât acestea să poată elabora 
strategii și soluții pe termen lung la 
principalele provocări cu care se 
confruntă;

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consolidarea capacităților actorilor 
locali de a elabora și implementa 
operațiuni;

(a) consolidarea capacităților actorilor 
locali de a elabora și implementa 
operațiuni, inclusiv promovarea 
capacităților lor de management al 
proiectelor;

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La inițiativa unui stat membru, 
fondurile pot sprijini acțiuni care pot viza 
perioade de programare precedente și 
ulterioare și care sunt necesare pentru 
administrarea și utilizarea eficace a 
respectivelor fonduri.

1. La inițiativa unui stat membru, 
fondurile pot sprijini acțiuni care pot viza 
perioade de programare precedente și 
ulterioare și care sunt necesare pentru 
administrarea și utilizarea eficace a 
respectivelor fonduri și pentru 
consolidarea capacităților partenerilor 
menționați la articolul 6.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Procentajul rambursat pentru 
asistență tehnică, aferent fiecărui fond, 
este următorul:

2. Pe baza unui acord între Comisie 
și statul membru, procentajul rambursat 
pentru asistență tehnică poate fi stabilit 
până la un maximum de:

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru sprijinul din partea FAMI, 
FSI și IMFV: 6 %.

(d) pentru sprijinul din partea FAMI, 
FSI și IMFV: 7 %.
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fiecare comitet de monitorizare își 
adoptă propriul regulament de procedură.

2. Fiecare comitet de monitorizare își 
adoptă propriul regulament de procedură, 
ținând cont de necesitatea asigurării 
transparenței.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comitetul de monitorizare se 
reunește cel puțin o dată pe an și 
examinează toate chestiunile care afectează 
progresele făcute de program în atingerea 
obiectivelor sale.

3. Comitetul de monitorizare se 
reunește cel puțin de două ori pe an și 
examinează toate chestiunile care afectează 
progresele făcute de program în atingerea 
obiectivelor sale.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru stabilește componența 
comitetului de monitorizare și asigură o 
reprezentare echilibrată a autorităților și 
organismelor intermediare relevante ale 
statului membru și a reprezentanților 
partenerilor menționați la articolul 6.

Statul membru face o propunere privind
componența comitetului de monitorizare și 
asigură o reprezentare echilibrată a 
autorităților și organismelor intermediare 
relevante ale statului membru, ținând cont 
de necesitatea echilibrului de gen și a 
diversității, precum și a reprezentanților 
partenerilor menționați la articolul 6. 
Trebuie garantate echilibrul de gen și 
reprezentarea corespunzătoare în 
comitetul de monitorizare a grupurilor 
minoritare și a altor grupuri excluse. 
Comitetele de monitorizare sunt aprobate 
de Comisie.
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Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul unor nereguli în 
componența sau în activitatea comitetului 
de monitorizare, Comisia Europeană 
suspendă comitetul de monitorizare.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul FAMI, al FSI și al IMFV, 
agențiile descentralizate relevante 
participă la lucrările comitetului de 
monitorizare în rol consultativ.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) progresele înregistrate în ceea ce 
privește consolidarea capacității 
administrative pentru instituțiile publice și 
beneficiari, acolo unde este cazul.

(i) progresele înregistrate în ceea ce 
privește consolidarea capacității 
administrative pentru instituțiile publice, 
parteneri și beneficiari, acolo unde este 
cazul.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Comitetul de monitorizare poate 
propune autorității de management 
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domenii de intervenție care au fost 
sugerate de membrii comitetului de 
monitorizare.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Toate deciziile și documentele 
justificative ale comitetului de 
monitorizare sunt publicate pe site-ul web 
menționat la articolul 44 alineatul (1).

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru programele sprijinite de 
FAMI, FSI și IMFV, reuniunile de 
evaluare se organizează cel puțin de două 
ori pe parcursul perioadei de programare.

eliminat

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Pentru programele sprijinite de 
FEPAM, FAM, FSI și IMFV, statul 
membru prezintă un raport anual de 
performanță, în conformitate cu 
regulamentele specifice ale fondurilor.

6. Pentru programele sprijinite de 
FEPAM, FAMI, FSI și IMFV, statul 
membru prezintă un raport anual de 
performanță, în conformitate cu 
regulamentele specifice ale fondurilor.

Amendamentul 83
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Raportul anual de performanță se 
pune la dispoziția Parlamentului 
European și a Consiliului.

Amendamentul 84

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.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Autoritatea de management publică 
toate datele transmise Comisiei pe site-ul 
web menționat la articolul 44 alineatul (1).

5. Autoritatea de management publică 
toate datele transmise Comisiei pe site-ul 
web menționat la articolul 44 alineatul (1). 
Dacă nu se întâmplă acest lucru, Comisia 
poate divulga datele unor persoane sau 
organizații, la cerere.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul de performanță final ține seama 
de dimensiunea de gen și conține un 
capitol separat privind egalitatea de gen.
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Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea de management 
efectuează evaluări ale programului. 
Fiecare evaluare analizează programul din 
perspectiva eficacității, a eficienței, a 
relevanței, a coerenței și a valorii adăugate 
a UE, cu scopul de a îmbunătăți calitatea 
elaborării și a implementării programelor.

1. Autoritatea de management 
efectuează evaluări ale programului. 
Fiecare evaluare analizează programul din 
perspectiva caracterului incluziv, a 
caracterului nediscriminatoriu, a 
eficacității, a eficienței, a relevanței, a 
coerenței și a valorii adăugate a UE,
inclusiv a egalității de gen, cu scopul de a 
îmbunătăți calitatea elaborării și a 
implementării programelor.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot efectua evaluări 
ex ante pentru a crește calitatea elaborării 
fiecărui program.

Amendamentul 89

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 caracterului incluziv, a 
caracterului nediscriminatoriu, a 
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.
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Amendamentul 90

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, a conformității cu 
acquis-ul UE 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.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 41 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informarea cetățenilor Uniunii cu 
privire la rolul și realizările fondurilor prin 
intermediul unui portal unic de internet 
care oferă acces la toate programele care 
implică statul membru respectiv.

(b) informarea cetățenilor Uniunii cu 
privire la rolul și realizările fondurilor, în 
special prin intermediul unui portal unic de 
internet care oferă acces la toate 
programele care implică statul membru 
respectiv, precum și la proiectele-fanion 
finanțate în cadrul acestor programe.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea de management se 
asigură că, în termen de șase luni de la 
aprobarea programului, există un site web 
care conține informații privind programele 
aflate sub responsabilitatea sa, cuprinzând 
obiectivele, activitățile, posibilitățile de 
finanțare disponibile și realizările 

1. Autoritatea de management se 
asigură că, în termen de trei luni de la 
aprobarea programului, există un site web 
care conține informații privind programele 
aflate sub responsabilitatea sa, cuprinzând 
obiectivele, activitățile, posibilitățile de 
finanțare disponibile, realizările 
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programelor. programelor și deciziile și documentele 
justificative ale comitetului de 
monitorizare.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) în cazul persoanelor juridice, 
denumirea contractantului;

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Beneficiarii și organismele care 
implementează instrumentele financiare 
menționează sprijinul din partea fondurilor 
pentru operațiune, inclusiv resursele 
reutilizate în conformitate cu articolul 56, 
prin:

1. Beneficiarii și organismele care 
implementează instrumentele financiare 
menționează, în limba oficială (limbile 
oficiale) a (ale) statului membru, sprijinul 
din partea fondurilor pentru operațiune, 
inclusiv resursele reutilizate în 
conformitate cu articolul 56, prin:

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) afișarea pe site-ul web profesional 
sau pe site-urile de socializare ale 
beneficiarului, dacă există astfel de site-uri, 
a unei scurte descrieri a operațiunii, 
proporțională cu nivelul sprijinului, 
inclusiv a scopurilor și rezultatelor 
acesteia, evidențiind sprijinul financiar din 
partea Uniunii;

(a) afișarea pe site-ul web profesional 
și pe site-urile de socializare ale 
beneficiarului, dacă există astfel de site-uri, 
a unei scurte descrieri a operațiunii, 
proporțională cu nivelul sprijinului, 
inclusiv a scopurilor și rezultatelor 
acesteia, menționând în mod explicit
sprijinul financiar din partea Uniunii;
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Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) includerea unei mențiuni care 
subliniază sprijinul din partea fondurilor 
într-un mod vizibil în documentele și în 
materialele de comunicare referitoare la 
implementarea operațiunii care sunt 
utilizate pentru public sau participanți;

(b) includerea unei mențiuni care 
subliniază, în limba oficială (limbile 
oficiale) a (ale) statului membru, sprijinul 
din partea fondurilor într-un mod vizibil în 
documentele și în materialele de 
comunicare referitoare la implementarea 
operațiunii care sunt utilizate pentru public 
sau participanți;

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) afișarea publică a unor plăci sau 
panouri de la începerea implementării 
fizice a operațiunilor care implică investiții 
fizice sau achiziționarea de echipamente, 
cu privire la următoarele:

(c) afișarea publică și într-o manieră 
vizibilă a unor plăci sau panouri de la 
începerea implementării fizice a 
operațiunilor care implică investiții fizice 
sau achiziționarea de echipamente, cu 
privire la următoarele:

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul operațiunilor care nu se 
încadrează la litera (c), afișarea publică cel 
puțin a unui afiș imprimat sau electronic cu 
dimensiunea minimă A3 conținând 
informații despre operațiune, cu 
evidențierea sprijinului din partea 
fondurilor;

(d) în cazul operațiunilor care nu se 
încadrează la litera (c), afișarea publică și 
într-o manieră vizibilă cel puțin a unui afiș
imprimat sau electronic cu dimensiunea 
minimă A3 conținând informații despre 
operațiune, cu evidențierea sprijinului din 
partea fondurilor;
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Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazul operațiunilor de importanță 
strategică și al operațiunilor al căror cost 
total depășește 10 000 000 EUR, prin 
organizarea unui eveniment de comunicare 
și cu implicarea Comisiei și a autorității de 
management competente în timp util.

(e) în cazul operațiunilor de importanță 
strategică și al operațiunilor al căror cost 
total depășește 10 000 000 EUR, prin 
organizarea unui eveniment de comunicare 
adresat unui public larg și cu implicarea 
Comisiei și a autorității de management 
competente în timp util.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care beneficiarul nu își 
respectă obligațiile ce îi revin în temeiul 
articolului 42 sau al alineatelor (1) și (2) 
din prezentul articol, statul membru aplică 
o corecție financiară prin anularea a până la 
5 % din sprijinul din partea fondurilor 
pentru operațiunea în cauză.

3. Beneficiarii și organismele care 
implementează instrumentele financiare 
furnizează Comisiei dovezi privind faptul 
că își respectă obligațiile ce le revin în 
temeiul articolului 42 sau al alineatelor (1) 
și (2) din prezentul articol. În cazul în care 
beneficiarii și organismele care 
implementează instrumentele financiare 
nu își respectă obligațiile, statul membru, 
din proprie inițiativă sau la solicitarea 
Comisiei, aplică o corecție financiară prin 
anularea a până la 5 % din sprijinul din 
partea fondurilor pentru operațiunea în 
cauză.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Sprijinul din partea fondurilor 
pentru instrumentele financiare investite în 
destinatarii finali, precum și orice tip de 

1. Sprijinul din partea fondurilor 
pentru instrumentele financiare investite în 
destinatarii finali, precum și orice tip de 
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venituri generate de investițiile respective 
care pot fi atribuite sprijinului din partea 
fondurilor, pot fi utilizate pentru 
tratamentul diferențiat al investitorilor care 
funcționează după principiul economiei de 
piață printr-o partajare adecvată a riscurilor 
și a profiturilor.

venituri generate de investițiile respective 
care pot fi atribuite sprijinului din partea 
fondurilor, pot fi utilizate pentru 
tratamentul diferențiat al investitorilor care 
funcționează după principiul economiei de 
piață printr-o partajare adecvată a riscurilor 
și a profiturilor, ținând cont de principiul 
bunei gestiuni financiare.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre asigură legalitatea 
și regularitatea cheltuielilor incluse în 
conturile transmise Comisiei și iau toate 
măsurile necesare pentru a preveni, a 
depista și a corecta neregulile, inclusiv 
fraudele, și a raporta cu privire la acestea.

2. Statele membre asigură legalitatea 
și regularitatea cheltuielilor incluse în 
conturile transmise Comisiei și iau toate 
măsurile necesare pentru a preveni, a 
depista și a corecta neregulile, inclusiv 
fraudele, și a raporta cu privire la acestea. 
Statele membre cooperează pe deplin cu 
OLAF și, după caz, cu Eurojust și cu 
Parchetul European, în conformitate cu 
Regulamentul xxx/xxx (noul Regulament 
privind Eurojust) și cu Regulamentul 
2017/1939.

Amendamentul 103

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 și 
fiabilitatea sistemului de monitorizare și a 
datelor privind indicatorii. Ele se asigură 
că datele sunt colectate, acolo unde este 
cazul, defalcate în funcție de gen.

Amendamentul 104
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Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru programele sprijinite de FEPAM, 
FAMI, FSI și IMFV, primul paragraf se 
aplică de la 1 ianuarie 2023.

Pentru programele sprijinite de FEPAM, 
FAMI, FSI și IMFV, primul paragraf se 
aplică de la 1 ianuarie 2022.

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la articolul 6 alineatul (63), Comisia 
furnizează un sistem de gestionare a 
reclamațiilor care este accesibil tuturor 
cetățenilor Uniunii și tuturor părților 
interesate, în toate etapele de pregătire și 
implementare a programelor, inclusiv în 
etapele de monitorizare și de evaluare. La 
crearea sistemului de gestionare a 
plângerilor, Comisia asigură funcționarea 
eficace a acestuia, ținând cont de 
următoarele aspecte:

(a) vizibilitatea, astfel încât informațiile să 
poată fi găsite cu ușurință;

(b) promptitudinea, astfel încât plângerile 
să fie soluționate în timp util;

(c) accesibilitatea, inclusiv promovarea 
sistemului de gestionare a plângerilor, în 
special la nivel local și regional și în 
rândul organizațiilor societății civile;

(d) viteza de reacție, astfel încât 
reclamanții să fie informați dacă 
plângerea lor este admisibilă;

(e) obiectivitatea, în special independența 
operațională față de alte departamente;

(f) căi de atac, informații cu privire la 
rezultatul reclamației;

(g) opțiunea de reexaminare, inclusiv 
pentru cazurile tratate în temeiul 



PE627.729v02-00 48/54 AD\1169646RO.docx

RO

articolului 63 alineatul (6), dacă 
rezultatul nu este mulțumitor pentru 
reclamant sau pentru Comisie.

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) asigurarea faptului că sistemul 
său de controale și verificări 
administrative este conceput astfel încât 
să faciliteze implicarea comunităților 
locale și punerea în aplicare efectivă a 
unor strategii plasate sub 
responsabilitatea comunității;

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) asigurarea implementării 
integrării dimensiunii de gen în program;

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru selectarea operațiunilor, autoritatea 
de management trebuie să instituie și să 
aplice criterii și proceduri 
nediscriminatorii, transparente, care 
asigură egalitatea de gen și țin seama de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și de principiul dezvoltării 
durabile și de politica Uniunii în domeniul 
mediului, în conformitate cu articolul 11 și 

Pentru selectarea operațiunilor, autoritatea 
de management instituie și aplică criterii și 
proceduri nediscriminatorii, transparente, 
care asigură egalitatea de gen, respectă 
acquis-ul Uniunii și țin seama de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și de principiul dezvoltării 
durabile și de politica Uniunii în domeniul 
mediului, în conformitate cu articolul 11 și 
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articolul 191 alineatul (1) din TFUE. articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) evaluează conformitatea cu Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, astfel cum se prevede la 
punctul 4 din Comunicarea Comisiei 
2016/C 269/01 – Orientări privind 
asigurarea respectării Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene la 
implementarea fondurilor structurale și 
de investiții europene;

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea de audit este însărcinată 
cu efectuarea de audituri de sistem, audituri 
ale operațiunilor și audituri ale conturilor, 
pentru a furniza Comisiei o asigurare 
independentă cu privire la funcționarea 
eficientă a sistemelor de gestiune și control 
și la legalitatea și regularitatea cheltuielilor 
incluse în conturile transmise Comisiei.

1. Autoritatea de audit este însărcinată 
cu efectuarea de audituri de sistem, audituri 
ale operațiunilor, inclusiv audituri de 
performanță care verifică aria de 
influență a programelor și audituri ale 
conturilor, pentru a furniza Comisiei o 
asigurare independentă cu privire la 
funcționarea eficientă a sistemelor de 
gestiune și control și la legalitatea și 
regularitatea cheltuielilor incluse în 
conturile transmise Comisiei.

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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4a. Auditurile operațiunilor vizează și 
performanța operațiunilor în ceea ce
privește caracterul incluziv și 
nediscriminatoriu al acestora față de 
membrii unor grupuri sociale 
defavorizate.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Comisia trebuie să efectueze 
verificări suplimentare în urma primirii 
unor informații conform cărora cheltuielile 
prezentate într-o cerere de plată pot fi 
legate de o neregulă.

(b) Comisia trebuie să efectueze 
verificări suplimentare în urma primirii 
unor informații conform cărora cheltuielile 
prezentate într-o cerere de plată pot fi 
legate de o neregulă sau de o fraudă.

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cheltuielile din cererile de plată 
sunt legate de o neregulă care nu a fost 
remediată;

(c) cheltuielile din cererile de plată 
sunt legate de o neregulă sau de o fraudă 
care nu a fost remediată;

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept, în conformitate cu Regulamentul 
xxx/xxx privind protecția bugetului 
Uniunii în cazul unor deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre.
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Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 91 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 91a

Suspendarea gestiunii partajate

1. Comisia suspendă măsurile luate de un 
stat membru privind sarcinile de execuție 
delegate statelor membre în vederea 
execuției bugetului prin gestiune 
partajată, astfel cum se prevede la 
articolul [62 alineatul (1) litera (b)] din 
[noul Regulament financiar], în cazul în 
care au fost constatate deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statul membru respectiv, în 
conformitate cu [articolul 5 din 
Regulamentul xxx/xxx privind protecția 
bugetului Uniunii în caz de deficiențe 
generalizate în ceea ce privește statul de 
drept în statele membre]. Sarcinile de 
execuție vizate sunt gestionate în mod 
direct de către Comisie, conform 
articolului [62 alineatul (1) litera (a)] din 
[noul Regulament financiar].

2. Comisia sistează suspendarea gestiunii 
partajate de îndată ce dispar complet 
deficiențele generalizate în ceea ce 
privește statul de drept.

3. Comisia informează imediat 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la orice măsură luată în temeiul 
alineatului (1).

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Anexa VIII – punctul 1 – subpunctul 1.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1.2. Mențiunea „Finanțat de UNIUNEA 
EUROPEANĂ” sau „Cofinanțat de 
UNIUNEA EUROPEANĂ” apare 

1.2. Mențiunea „Finanțat de UNIUNEA 
EUROPEANĂ” sau „Cofinanțat de 
UNIUNEA EUROPEANĂ” apare 



PE627.729v02-00 52/54 AD\1169646RO.docx

RO

întotdeauna complet desfășurată și este 
amplasată lângă emblemă.

întotdeauna complet desfășurată în limba 
oficială (limbile oficiale) a (ale) statului 
membru și este amplasată lângă emblemă.
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