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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prima parte a propunerii Comisiei de regulament privind instituirea cadrului viitoarei politici 
de coeziune pentru perioada 2014 - 2020 stabilește o serie de dispoziții comune care 
reglementează toate instrumentele structurale acoperite de cadrul strategic comun (CSC). 

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de 
coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF) vor urmări, în următoarea perioadă de 
programare, obiective politice complementare, în conformitate cu obiectivele prevăzute în 
Strategia Europa 2020.

Chiar și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală va trebui în curând să contribuie la 
realizarea strategiei pentru o Europă inteligentă, favorabilă incluziunii și sustenabilă, pentru a 
completa celelalte instrumente ale politicii agricole comune, ale politicii de coeziune și ale 
politicii pentru pescuit.

Raportorul pentru aviz salută această nouă abordare menită să consolideze procesul de 
programare strategică integrată, în conformitate cu Strategia Europa 2020; cu toate acestea, el 
consideră că ar trebui aduse câteva modificări la textul legislativ, pentru a defini mai clar 
prioritățile și organismele de implementare și pentru a elimina orice element susceptibil de 
interpretări greșite și care ar putea submina eficiența întregii politici de coeziune.

Mai jos se află un rezumat al principalelor modificări sugerate de raportor la propunerea 
Comisiei de regulament.

1. Concentrarea tematică

În cadrul noii perioade de programare structurate, politica de coeziune a devenit principalul 
instrument de investiții menite să sprijine prioritățile-cheie ale UE prevăzute în Strategia 
Europa 2020.  

Raportorul pentru aviz salută principiul concentrării tematice în ceea ce privește principalele 
obiective al strategiei pentru o Europă inteligentă, favorabilă incluziunii și sustenabilă. Cu 
toate acestea, raportorul pentru aviz se teme că această lipsă de flexibilitate cu privire la 
alegerea obiectivelor ar putea pune sub semnul întrebării abordarea de jos în sus, tipică 
politicii de coeziune, ce abilitează această politică să răspundă nevoilor regiunilor individuale, 
care sunt adevăratele motoare ale dezvoltării, deoarece sunt mult mai strâns legate de 
comunitățile locale și de nevoile acestora. 

2. Guvernarea la mai multe niveluri

Propunerea de regulament introduce un nou instrument, contractul de parteneriat, un 
document care, printre altele, stabilește strategia, prioritățile și modalitățile prin care un stat 
membru poate utiliza fondurile cadrului strategic comun într-un mod efectiv și eficient. 
Contractul de parteneriat este elaborat de statul membru, în cooperare cu partenerii menționați 
la articolul 5 din propunere.
Raportorul pentru aviz consideră că sistemul de guvernanță propus de Comisie în ceea ce 
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privește implicarea partenerilor locali și regionali în elaborarea contractului de parteneriat nu 
respectă principiul subsidiarității.

În mod mai specific, organismele vizate în primul rând de politica de coeziune și acelea care 
implementează, de asemenea, această politică, și anume autoritățile locale și regionale ale 
statelor membre, au același rol ca și partenerii economici și sociali și asociațiile societății 
civile; cu alte cuvinte, toate aceste organisme sunt puse pe picior de egalitate într-un mod care 
nu este în concordanță cu responsabilitățile de gestionare deținute de autoritățile locale și 
regionale în ceea ce privește politica de coeziune.     

În aceste condiții, raportorul pentru aviz solicită o implicare mai mare a autorităților locale și, 
în special, a autorităților regionale. 

3. Condiționalități macroeconomice

În propunerea sa, Comisia prevede înăsprirea normelor privind condiționalitatea 
macrobugetară care, în ultimă instanță, condiționează plata parțială sau totală a fondurilor de 
respectarea noilor măsuri de punere în aplicare a pactului de stabilitate și de creștere.

Raportorul pentru aviz își exprimă opoziția totală față de această dispoziție și propune, prin 
urmare, eliminarea acesteia. Există riscul ca respectiva condiționalitate macroeconomică să 
transfere responsabilitatea pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute a fi cuprinse în măsurile 
de convergență macroeconomică asupra autorităților locale și regionale, când, de fapt, această 
responsabilitate aparține statelor membre înseși.  

4. Rezerva de performanță

Propunerea Comisiei prevede instituirea în fiecare stat membru a unei rezerve de performanță 
egală cu 5% din totalul fondurilor alocate, care urmează să fie înghețată pe durata întregii 
perioade de programare, până în momentul efectuării de către Comisie a unei analize de 
performanță în 2019. 

Raportorul pentru aviz nu este de acord cu această dispoziție, deoarece se teme că acest 
mecanism ar putea în cele din urmă să tenteze statele membre să stabilească obiective 
deosebit de modeste și, astfel, ușor de îndeplinit, pentru ca acestea să primească finanțare
suplimentară. 

5. Cadrul strategic comun

Mecanismele de coordonare a fondurilor și obiectivele generale ale Uniunii Europene în ceea 
ce privește creșterea inteligentă, favorabilă incluziunii și sustenabilă sunt prezentate în cadrul 
strategic comun. În propunerea sa, Comisia subliniază că acest document strategic important 
trebuie adoptat prin intermediul unui act delegat. 

Raportorul pentru aviz consideră că statutul juridic al cadrului strategic comun, așa cum este 
propus, este inadecvat. Prin intermediul actelor delegate, legislatorul deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general care 
completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ. 
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Prin urmare, raportorul pentru aviz solicită adoptarea cadrului strategic comun în cadrul 
procedurii legislative ordinare și plasarea acestuia într-o anexă specifică la regulament. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia ar trebui să adopte printr-un 
act delegat un cadru strategic comun, care 
să transpună obiectivele Uniunii în acțiuni-
cheie pentru fondurile CSC, pentru a 
prevedea o direcție strategică mai clară 
pentru procesul de programare la nivelul 
statelor membre și al regiunilor. Cadrul 
strategic comun ar trebui să faciliteze 
coordonarea sectorială și teritorială a 
intervenției Uniunii în temeiul fondurilor 
CSC și coordonarea cu celelalte politici și 
instrumente relevante ale Uniunii.

(14) Comisia ar trebui să adopte printr-un 
act delegat un cadru strategic comun, astfel 
cum este prevăzut în anexa Ia din 
prezentul regulament, care să transpună 
obiectivele Uniunii în acțiuni-cheie pentru 
fondurile CSC, pentru a prevedea o direcție 
strategică mai clară pentru procesul de 
programare la nivelul statelor membre și al 
regiunilor. Cadrul strategic comun ar trebui 
să faciliteze coordonarea sectorială și 
teritorială a intervenției Uniunii în temeiul 
fondurilor CSC și coordonarea cu celelalte 
politici și instrumente relevante ale 
Uniunii, ținând seama de principiul 
teritorialității și al guvernării la mai multe 
niveluri și de caracteristicele specifice 
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii 
Europene recunoscute la articolul 349 din 
TFUE.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 

(16) Pe baza cadrului strategic comun, 
fiecare stat membru ar trebui să 
pregătească, în cooperare cu partenerii săi 
și în dialog cu Comisia, un contract de 
parteneriat. Contractul de parteneriat ar 
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parteneriat ar trebui să traducă elementele 
prevăzute de cadrul strategic comun în 
contextul național și să prevadă 
angajamente ferme privind îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii prin programarea 
fondurilor CSC.

trebui să traducă elementele prevăzute de 
cadrul strategic comun în contextul 
național și să prevadă angajamente ferme 
privind îndeplinirea obiectivelor Uniunii 
prin programarea fondurilor CSC.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
pentru a garanta existența condițiilor-cadru 
necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. Îndeplinirea condițiilor 
ex ante respective ar trebui să fie evaluată 
de către Comisie în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și programelor. 
Dacă o condiție ex ante nu este îndeplinită, 
Comisia ar trebui să aibă competența de a 
suspenda plățile pentru programul 
respectiv.

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
care să fie, din punct de vedere al 
conținutului, în strânsă legătură cu 
eficacitatea punerii în aplicare a 
fondurilor CSC și care să aibă o influență 
directă asupra acesteia, pentru a garanta 
existența condițiilor-cadru necesare pentru 
utilizarea eficace a sprijinului Uniunii. 
Îndeplinirea condițiilor ex ante respective 
ar trebui să fie evaluată de către Comisie în 
cadrul evaluării contractului de parteneriat 
și programelor. Dacă o condiție ex ante nu 
este îndeplinită, Comisia ar trebui să aibă 
competența de a suspenda plățile pentru 
programul respectiv.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
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țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță 
au fost atinse. Având în vedere 
diversitatea și caracterul lor plurinațional, 
nu ar trebui să existe nicio rezervă de 
performanță pentru programele de 
cooperare teritorială europeană. În 
cazurile în care neîndeplinirea 
obiectivelor de etapă sau a țintelor este 
semnificativă, Comisia ar trebui să poată 
suspenda plățile pentru program sau, la 
sfârșitul perioadei de programare, poate 
să aplice corecții financiare, pentru a se 
asigura că bugetul Uniunii nu este risipit 
sau folosit în mod ineficient.

țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019.

Justificare

Consecință a eliminării sugerate a articolelor 18-20.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC 
este susținută de politici economice solide 
și că fondurile CSC pot, dacă este 
necesar, să fie redirecționate pentru 
abordarea problemelor economice cu care 
se confruntă o țară. Acest proces trebuie 
să fie progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 

eliminat
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dificultăților sociale și economice. În 
cazul în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 
angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale 
și eficace, ținând cont de impactul 
programelor individuale în ceea ce 
privește abordarea situației economice și 
sociale din statul membru relevant și de 
modificările precedente ale contractului 
de parteneriat. Atunci când ia decizii 
privind suspendarea, Comisia ar trebui să 
respecte, de asemenea, egalitatea de 
tratament între statele membre, ținând 
cont în special de impactul suspendării 
asupra economiei statului membru în 
cauză. Suspendările ar trebui încetate și 
fondurile ar trebui puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

Justificare

Consecință a eliminării sugerate a articolului 21.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a îmbunătăți calitatea și 
elaborarea fiecărui program și pentru a 
verifica dacă obiectivele și țintele pot fi 
atinse, ar trebui efectuată o evaluare ex 
ante a fiecărui program.

(33) Pentru a îmbunătăți calitatea și 
elaborarea fiecărui program și pentru a 
verifica dacă obiectivele și țintele pot fi 
atinse și pot fi coerente din perspectiva 
obiectivelor programului și a fondurilor 
alocate, ar trebui efectuată o evaluare ex 
ante a fiecărui program, care se întemeiază 
pe experiențele din trecut.

Amendamentul 7
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Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a consolida orientarea către 
rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de cinci 
la sută din resursele alocate obiectivului 
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” ar trebui păstrat sub forma unei 
rezerve de performanță pentru fiecare 
fond și fiecare categorie de regiune din 
fiecare stat membru.

eliminat

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 
dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate, cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător, 
legate de îndeplinirea a unuia sau mai 
multor obiective tematice și fără să se 
depășească 2% din creditele totale pentru 
respectiva categorie de regiune.

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele ar trebui, de 
regulă, să nu fie transferate între diferitele 
regiuni, cu excepția cazurilor justificate în 
mod corespunzător, legate de îndeplinirea a 
unuia sau mai multor obiective tematice și 
fără să se depășească 30 % din creditele 
totale pentru respectiva categorie de 
regiune.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special,
numărul auditurilor efectuate ar trebui să
fie redus în cazul în care totalul 

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special, 
ar trebui să se efectueze un singur audit în 
cazul în care totalul cheltuielilor eligibile 
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cheltuielilor eligibile pentru o operațiune 
nu depășește 100 000 EUR. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea 
de audituri oricând există indicii privind o 
neregulă sau o fraudă sau, în urma 
închiderii unei operațiuni finalizate, în 
cadrul unui eșantion de audit. Pentru ca 
nivelul auditării de către Comisie să fie 
proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-
și poată reduce activitatea de audit în ceea 
ce privește programele operaționale în 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
este fiabilă.

pentru o operațiune nu depășește
200.000 EUR. Cu toate acestea, ar trebui 
să fie posibilă efectuarea de audituri 
oricând există indicii privind o neregulă 
sau o fraudă sau, în urma închiderii unei 
operațiuni finalizate, în cadrul unui 
eșantion de audit. Pentru ca nivelul 
auditării de către Comisie să fie 
proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-
și poată reduce activitatea de audit în ceea 
ce privește programele operaționale în 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
este fiabilă.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului, 
adoptarea unui cadru strategic comun,
normele suplimentare privind alocarea 
rezervei de performanță, definirea 
suprafeței și populației care fac obiectul 
strategiilor de dezvoltare locală, normele 
detaliate privind instrumentele financiare 
(evaluare ex ante, combinarea sprijinului, 
eligibilitatea, tipuri de activități care nu 
sunt sprijinite), normele privind anumite 
tipuri de instrumente financiare instituite la 
nivel național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului, 
normele suplimentare privind alocarea 
rezervei de performanță, definirea 
suprafeței și populației care fac obiectul 
strategiilor de dezvoltare locală, normele 
detaliate privind instrumentele financiare 
(evaluare ex ante, combinarea sprijinului, 
eligibilitatea, tipuri de activități care nu 
sunt sprijinite), normele privind anumite 
tipuri de instrumente financiare instituite la 
nivel național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
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pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
acceptate și criteriile de stabilire a nivelului 
corecției financiare de aplicat. În plus, 
Comisia ar trebui autorizată să modifice 
anexa V pentru a răspunde viitoarelor 
nevoi de adaptare. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
acceptate și criteriile de stabilire a nivelului 
corecției financiare de aplicat. În plus, 
Comisia ar trebui autorizată să modifice 
anexa V pentru a răspunde viitoarelor 
nevoi de adaptare. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, decizii de 
alocare a rezervei de performanță și 
decizii de suspendare a plăților legate de 
politicile economice ale statelor membre,
iar în cazul dezangajării, decizii de 
modificare a deciziilor de adoptare a 
programelor; în privința fondurilor, decizii 
identificând regiunile și statele membre 
care îndeplinesc criteriile investițiilor 
pentru creștere și locuri de muncă, decizii 

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește toate 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, iar în cazul 
dezangajării, decizii de modificare a 
deciziilor de adoptare a programelor; în 
privința fondurilor, decizii identificând 
regiunile și statele membre care 
îndeplinesc criteriile investițiilor pentru 
creștere și locuri de muncă, decizii 
stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 
stabilind suma de transferat din alocarea 
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stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 
stabilind suma de transferat din alocarea 
FC a fiecărui stat către facilitatea 
„Conectarea Europei”, decizii stabilind 
suma de transferat din alocarea din 
fondurile structurale a fiecărui stat membru 
pentru ajutorul alimentar pentru persoanele 
defavorizate, decizii de adoptare și 
modificare a programelor operaționale, 
decizii privind proiecte majore, decizii 
privind planuri de acțiune comune, decizii 
de suspendare a plăților și decizii privind 
corecțiile financiare.

FC a fiecărui stat către facilitatea 
„Conectarea Europei”, decizii stabilind 
suma de transferat din alocarea din 
fondurile structurale a fiecărui stat membru 
pentru ajutorul alimentar pentru persoanele 
defavorizate, decizii de adoptare și 
modificare a programelor operaționale, 
decizii privind proiecte majore, decizii 
privind planuri de acțiune comune, decizii 
de suspendare a plăților și decizii privind 
corecțiile financiare.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin 
programe multianuale, venind în 
completarea intervențiilor de la nivel 
național, regional și local, pentru a 
îndeplini strategia Uniunii pentru creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, ținând seama de orientările 
integrate, de recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat, precum și de 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat.

(1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin 
programe multianuale, creând sinergii și
venind în completarea intervențiilor de la 
nivel național, regional și local, pentru a 
îndeplini strategia Uniunii pentru creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, ținând seama de orientările 
integrate, de recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat, 
precum și de recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul 
articolului 148 alineatul (4) din tratat.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul din partea fondurilor CSC este 
aplicat în strânsă cooperare între Comisie

(3) Sprijinul din partea fondurilor CSC este 
aplicat în strânsă cooperare între Comisie 
și statele membre, conform principiului 
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și statele membre. subsidiarității.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În conformitate cu responsabilitățile 
lor, Comisia și statele membre asigură 
coordonarea dintre fondurile CSC, precum 
și cu alte politici și instrumente ale 
Uniunii, inclusiv cele din cadrul acțiunii 
externe a Uniunii.

(6) În conformitate cu responsabilitățile 
lor, Comisia și statele membre asigură 
coordonarea dintre fondurile CSC, precum 
și cu alte politici și instrumente ale 
Uniunii, inclusiv cele din cadrul acțiunii 
externe a Uniunii, și garantează coerența 
politicilor de dezvoltare, în conformitate 
cu articolul 208 din TFUE.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru
încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, statele membre 
și autoritățile regionale și locale încheie 
un parteneriat cu următorii parteneri:

(a) autorități regionale, locale, urbane și
alte autorități publice competente;

(a) alte autorități publice;

(b) parteneri economici și sociali; și (b) parteneri economici și sociali; și

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

Justificare

Autoritățile regionale și locale sunt implicate în parteneriat pe picior de egalitate cu statele 
membre.
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării, 
precum și alte organisme, precum 
organizații neguvernamentale de 
promovare a incluziunii sociale și 
organizații active în domenii, cum ar fi 
cultura, educația și tineretul.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Un stat membru sau un guvern 
subnațional care deține autoritatea în 
domeniu include în parteneriat instituțiile, 
organizațiile și grupurile care pot 
influența sau care pot fi afectate de 
punerea în aplicare a programelor. Se 
acordă o atenție specială grupurilor care 
ar putea fi afectate de programe sau care 
ar putea prezenta dificultăți în a le 
influența, în special celor mai vulnerabile 
și marginalizate grupuri.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
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partenerii sunt implicați de către statele 
membre în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor. Partenerii participă 
la comitetele de monitorizare pentru 
programe.

partenerii care reprezintă diferitele 
niveluri teritoriale în statele membre sunt 
implicați de către statele membre și de 
către guvernele subnaționale care dețin 
autoritate în domeniu, în toate etapele de 
pregătire a contractelor de parteneriat și a 
rapoartelor privind progresele înregistrate 
și în toate fazele de pregătire, punere în 
aplicare, monitorizare și evaluare a
programelor. Partenerii participă la 
comitetele de monitorizare pentru 
programe.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că, pentru 
a participa în mod eficient în cadrul 
parteneriatului și al proceselor de 
consultare publică, partenerii beneficiază 
de sprijin pentru consolidarea 
capacităților.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele fondurilor CSC sunt urmărite 
în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolul 11 din tratat, 
având în vedere principiul „poluatorul 
plătește”.

Obiectivele fondurilor CSC sunt urmărite 
în cadrul dezvoltării durabile integrate și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolul 11 din TFUE, 
având în vedere principiul „poluatorul 
plătește” și evitând viitoare costuri externe 
pentru societatea europeană.

Amendamentul 21
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Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia se asigură că 
cerințele privind protecția mediului, 
utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea 
și adaptarea la schimbările climatice, 
rezistența în fața dezastrelor și prevenirea 
și gestionarea riscurilor sunt luate în 
considerare în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a contractelor de parteneriat și 
programelor. Statele membre furnizează 
informații privind sprijinul pentru 
obiectivele în materie de schimbări 
climatice, utilizând metodologia adoptată 
de Comisie. Comisia adoptă metodologia 
respectivă prin intermediul unui act de 
punere în aplicare. Actul de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3).

Statele membre și Comisia se asigură că 
cerințele privind protecția mediului, 
utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea 
și adaptarea la schimbările climatice, 
rezistența în fața dezastrelor și prevenirea 
și gestionarea riscurilor sunt luate în 
considerare în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a contractelor de parteneriat și 
programelor. Statele membre furnizează 
informații privind sprijinul pentru 
obiectivele în materie de schimbări 
climatice, utilizând metodologia adoptată 
de Comisie. Comisia adoptă metodologia 
respectivă prin intermediul unui act de 
punere în aplicare. Actul de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3). Sustenabilitatea 
se asigură și prin menținerea și crearea de 
locuri de muncă.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

6. protecția mediului și a patrimoniului 
cultural și promovarea utilizării eficiente a 
resurselor

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma analizelor specifice efectuate în 
legătură cu obiectivele tematice, fiecare 
stat membru stabilește tipul și extinderea 
sprijinului care va fi acordat în contextul 
fiecărei măsuri. 

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru
strategic comun transpune obiectivele și 
țintele strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în acțiuni-cheie pentru 
fondurile CSC.

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată și durabilă a Uniunii, cadrul
strategic comun stabilit în anexa Ia 
asigură coordonarea fondurilor CSC, 
pentru a îndeplini obiectivele și țintele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Justificare

Amendament orizontal. În cazul în care este adoptat, referirile la cadrul strategic comun 
devin referiri la noua anexă în întregul text. 

Cadrul strategic comun este inclus în actul de bază.     

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte un 
act delegat în conformitate cu articolul 
142 din cadrul strategic comun în termen 
de 3 luni de la adoptarea prezentului 
regulament.

Cadrul strategic comun este stabilit la 
anexa Ia.

Dacă intervin modificări majore ale Dacă intervin modificări majore ale 
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strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia reexaminează și, după 
caz, adoptă, printr-un act delegat în 
conformitate cu articolul 142, un cadru
strategic comun revizuit.

strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia reexaminează și, după 
caz, modifică, printr-un act delegat în 
conformitate cu articolul 142, cadrul
strategic comun stabilit la anexa Ia.

În termen de 6 luni de la adoptarea unui 
cadru strategic comun revizuit, statele 
membre propun, după caz, modificări ale 
contractului lor de parteneriat și ale 
programelor lor, pentru a asigura 
consecvența acestora cu cadrul strategic 
comun revizuit.

În termen de 6 luni de la adoptarea unui 
cadru strategic comun revizuit, statele 
membre propun, după caz, modificări ale 
contractului lor de parteneriat și ale 
programelor lor, pentru a asigura 
consecvența acestora cu cadrul strategic 
comun revizuit.

Justificare

Amendament orizontal. În cazul în care este adoptat, referirile la cadrul strategic comun 
devin referiri la noua anexă în întregul text. 

Cadrul strategic comun va fi inclus în actul de bază. 

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru pregătește un 
contract de parteneriat pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020.

(1) Fiecare stat membru pregătește, cu 
acordul propriilor autorități locale și 
regionale, un contract de parteneriat pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2020.

Justificare

Întrucât autoritățile locale și regionale finanțează și gestionează politica de coeziune, acestea 
ar trebui să fie pe deplin implicate în elaborarea, negocierea, implementarea și modificarea 
acesteia. 
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În acele state membre în care, 
potrivit legislației naționale sau anumitor 
dispoziții administrative, autoritățile 
locale și regionale îndeplinesc rolul de 
autoritate de management pentru 
programele operaționale, aceste autorități 
sunt implicate pe deplin în elaborarea 
contractului de parteneriat.

Justificare

Întrucât autoritățile locale și regionale finanțează și gestionează politica de coeziune, acestea 
ar trebui să fie pe deplin implicate în elaborarea, negocierea, implementarea și modificarea 
acesteia. 

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare stat membru transmite 
contractul său de parteneriat Comisiei în 
termen de 3 luni de la data adoptării 
cadrului strategic comun.

(4) Fiecare stat membru transmite 
contractul său de parteneriat Comisiei în 
termen de 5 luni de la data adoptării 
cadrului strategic comun.

Justificare

Date fiind cantitatea și natura precisă a informațiilor solicitate, faptul că programele trebuie 
transmise odată cu contractul de parteneriat [în conformitate cu articolul 23 alineatul (3)], 
precum și nevoia unui parteneriat efectiv și activ, o perioadă mai lungă este esențială.   

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Înainte de a fi înaintat Comisiei, 
contractul de parteneriat este supus 
consultării publice.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) alocarea orientativă a contribuției 
Uniunii la nivel național, în funcție de 
obiective tematice, pentru fiecare dintre 
fondurile CSC, precum și suma totală 
indicativă a contribuției preconizate pentru 
obiectivele privind schimbările climatice;

(iv) alocarea orientativă a contribuției 
Uniunii la nivel național, în funcție de 
obiective tematice, pentru fiecare dintre 
fondurile CSC, în conformitate cu 
prioritățile stabilite în cadrul 
reglementărilor specifice privind 
fondurile CSC, precum și suma totală 
indicativă a contribuției preconizate pentru 
obiectivele privind schimbările climatice;

Justificare

Reglementările privind fondurile CSC individuale, adoptate în cadrul procedurii legislative 
ordinare, nu sunt anulate de prioritățile stabilite în contractele de parteneriat.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse celui 
mai ridicat risc de discriminare sau 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale regiunilor cu zonele geografice cele 
mai afectate de sărăcie sau ale regiunilor 
care se confruntă cu dificultăți 
demografice sau ale grupurilor țintă 
supuse celui mai ridicat risc de 
discriminare sau excluziune, în special 
comunitățile marginalizate, după caz, 
incluzând alocările financiare orientative 
pentru fondurile CSC relevante;
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
de aprobare a contractului de parteneriat, în 
termen de maximum șase luni după 
prezentarea acestuia de către statul 
membru, cu condiția ca orice observații 
formulate de Comisie să fi fost luate în 
considerare în mod satisfăcător. Contractul 
de parteneriat intră în vigoare cel mai 
devreme la 1 ianuarie 2014.

(2) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
de aprobare a contractului de parteneriat, în 
termen de maximum șase luni după 
prezentarea acestuia de către statul 
membru, cu condiția ca orice observații 
formulate de Comisie să fi fost luate în 
considerare în mod satisfăcător. Contractul 
de parteneriat intră în vigoare cel mai 
devreme la 1 ianuarie 2014. În decizia sa, 
Comisia face referire la implicarea 
autentică a autorităților locale și 
regionale, care vor trebui să semneze 
contractul de parteneriat în conformitate 
cu sistemul instituțional al fiecărui stat 
membru.

Justificare

Autoritățile regionale și locale sunt implicate în parteneriat pe picior de egalitate cu statele 
membre.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când este cazul, Comisia 
poate adopta o decizie, prin acte de 
punere în aplicare, care să permită 
statelor membre să înceapă 
implementarea CSC specifice înaintea 
aprobării contractului de parteneriat. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 143 
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alineatul (3).

Justificare

În anumite cazuri, ar trebui să fie posibil ca, parțial, Comisia să permită implementarea 
fondurilor specifice, chiar dacă condițiile de aprobare a contractului de parteneriat nu sunt 
îndeplinite întru totul.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Atunci când un stat membru execută 
fondurile specifice prin intermediul mai 
multor programe, contractul de 
parteneriat poate fi ajustat după 
aprobarea ultimului program al statului 
membru respectiv.

Justificare

În contextul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, statele membre federale pun 
de obicei în aplicare mai multe programe regionale în locul unui singur program național. 
Pentru ca statele membre federale să își ajusteze contractul de parteneriat, este adecvat să se 
prevadă o procedură simplificată. În caz contrar, modificarea unui singur program regional 
în urma unor observații privind comunicarea ar putea atrage după sine necesitatea 
modificării contractului de parteneriat prin intermediul procedurii administrative greoaie 
descrise la articolul 15 alineatul (3).

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
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identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și în recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat și care iau în considerare necesitățile 
la nivel național și regional.

identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și în recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat și care iau în considerare necesitățile 
la nivel național și regional, precum și 
principiul subsidiarității și principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri.

Justificare

Autoritățile regionale și locale sunt implicate în parteneriat pe picior de egalitate cu statele 
membre.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile ex ante sunt definite pentru 
fiecare fond CSC în normele specifice 
fondurilor.

(1) Condițiile ex ante sunt definite pentru 
fiecare fond CSC în normele specifice 
fondurilor. Din punctul de vedere al 
conținutului, aceste condiții ex ante ar 
trebui să se afle în mod obligatoriu în 
strânsă legătură cu punerea efectivă în 
aplicare a fondului CSC.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Rezerva de performanță

5% din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de 
cooperare teritorială europeană și titlului 
V din regulamentul EMFF, constituie o 
rezervă de performanță care urmează să 



PE483.804v02-00 24/34 AD\901582RO.doc

RO

fie alocată în conformitate cu articolul 20. 

Justificare

Amendamentul elimină rezerva de performanță, care nu ar aduce multă valoare adăugată 
programării, dar a cărei implementare ar fi foarte împovărătoare. 

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat
Alocarea rezervei de performanță

(1) În cazul în care examinarea 
performanței din anul 2017 indică faptul 
că o prioritate a unui program nu a 
îndeplinit obiectivele de etapă stabilite 
pentru anul 2016, Comisia transmite 
recomandări statului membru în cauză.
(2) Pe baza examinării realizate în 2019, 
Comisia adoptă o decizie, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, care 
stabilește, pentru fiecare fond CSC și 
fiecare stat membru, programele și 
prioritățile care și-au atins obiectivele de 
etapă. Statul membru propune alocarea 
rezervei de performanță programelor și 
priorităților stabilite în decizia Comisiei, 
menționată anterior. Comisia aprobă 
modificarea programelor în cauză, în 
conformitate cu articolul 26. Dacă un stat 
membru nu transmite informațiile în 
conformitate cu articolul 46 alineatele (2) 
și (3), rezerva de performanță pentru 
programele sau prioritățile în cauză nu se 
alocă. 
(3) Atunci când în urma examinării 
performanței apar dovezi că o prioritate 
nu a îndeplinit obiectivele de etapă 
stabilite în cadrul de performanță, 
Comisia poate suspenda integral sau 
parțial o plată intermediară a priorității 
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unui program în conformitate cu 
procedura stabilită de normele specifice 
fondurilor.
(4) În cazul în care Comisia, pe baza 
examinării raportului final privind 
implementarea programului, stabilește că 
a existat o neîndeplinire gravă a țintelor 
stabilite în cadrul de performanță, aceasta 
poate impune corecții financiare în 
legătură cu prioritățile în cauză, în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 cu scopul de a stabili 
criteriile și metodologia de determinare a 
nivelului corecției financiare care trebuie 
aplicată.
(5) Alineatul (2) nu se aplică programelor 
din cadrul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană și titlului V din 
regulamentul EMFF.

Justificare

Consecință a eliminării sugerate a articolului 18.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest articol se elimină.

Justificare

Referirile la condiționalitățile macroeconomice ar trebui adaptate în întregul text.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare program definește prioritățile 
stabilind obiective specifice, creditele 
bugetare aferente contribuției din partea
fondurilor CSC și cofinanțarea națională 
corespunzătoare.

(2) Fiecare program definește prioritățile 
stabilind obiective specifice, creditele 
bugetare aferente contribuției pe care o 
primește din partea unuia sau a mai 
multor fonduri CSC menționate la 
articolul 1 și cofinanțarea națională 
corespunzătoare. Atunci când un program 
primește sprijin de la mai multe fonduri, 
poate fi desemnat un fond principal, iar în 
acest caz costurile de funcționare sunt 
finanțate de fondul principal și se aplică 
normele de gestiune financiară ale 
fondului principal.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) indicatori referitori la impactul 
operațiunilor asupra mediului și 
schimbărilor climatice.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Strategiile de dezvoltare locală sunt 
alese de un comitet constituit în acest scop 
de către autoritățile de management 
aferente pentru programe.

(3) Strategiile de dezvoltare locală sunt 
alese de un comitet constituit în acest scop 
de către autoritățile de management 
aferente pentru programe. Partenerii 
menționați la articolul 5 sunt 
reprezentanți în mod corespunzător în 
acest comitet. 
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul și sunt plătite de un beneficiar diferit de 
persoana neimpozabilă definită la 
articolul 13 alineatul (1) primul paragraf 
din Directiva 2006/112/CE, cu condiția ca 
aceste sume aferente TVA-ului să nu fi 
fost suportate în contextul furnizării de 
infrastructură.

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul.

Justificare
Scopul amendamentului este de a se menține continuitatea cu perioadele de programare 
precedente, acesta bazându-se pe necesitatea evitării epuizării în continuare a bugetelor 
organismelor din sectorul public, care, neputând include TVA-ul în conturile lor, pot periclita 
implementarea operațiunilor și, în cele din urmă, chiar eficacitatea politicilor pe care trebuie 
să le sprijine.
În plus, propunerea preia un amendament adoptat de Comisia pentru agricultură privind 
propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005, care așteaptă adoptarea 
finală.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 66 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește rezerva de 
performanță, angajamentele bugetare se 
realizează în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a modificării programului.

eliminat

Justificare

Consecință a eliminării sugerate a articolului 18.
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) regiuni de tranziție, al căror PIB pe 
cap de locuitor este între 75% și 90% din 
media UE-27;

eliminat

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25% din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, 40% pentru regiunile de 
tranziție și 52% pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

(3) Cel puțin 25 % din resursele fondurilor 
structurale din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Contribuțiile din fondurile structurale 
pentru [ajutor alimentar pentru 
persoanele defavorizate] în temeiul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă este de 
2 500 000 000 EUR.

eliminat

Comisia adoptă, printr-un act de punere 
în aplicare, o decizie de stabilire a sumei 
care urmează să fie transferată din suma 
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alocată fiecărui stat membru din 
fondurile structurale pentru întreaga 
perioadă în fiecare stat membru. Alocarea 
din fondurile structurale pentru fiecare 
stat membru este redusă în mod 
corespunzător.
Creditele anuale care corespund 
contribuției din fondurile structurale 
menționate la primul paragraf sunt 
înscrise în liniile bugetare 
corespunzătoare [instrumentului de ajutor 
alimentar pentru persoanele defavorizate] 
pentru exercițiul bugetar 2014.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 5% din resursele pentru obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă constituie rezerva de 
performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

eliminat

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt 
transferabile între aceste categorii de 
regiuni.

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt, de regulă,
transferabile între aceste categorii de 
regiuni.

Amendamentul 50
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Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate accepta, în circumstanțe 
justificate în mod corespunzător, legate de 
punerea în aplicare a unuia sau mai multor 
obiective tematice, o propunere a unui stat 
membru, cu ocazia transmiterii pentru 
prima dată de către acesta a contractului de 
parteneriat, să transfere până la 2% din 
creditul total pentru o categorie de regiuni 
către alte categorii de regiuni.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate accepta, în circumstanțe 
justificate în mod corespunzător, legate de 
punerea în aplicare a unuia sau mai multor 
obiective tematice, o propunere a unui stat 
membru, cu ocazia transmiterii pentru 
prima dată de către acesta a contractului de 
parteneriat, să transfere până la 30% din 
creditul total pentru o categorie de regiuni 
către alte categorii de regiuni.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 5% din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

(2) FEDER și FSE pot finanța, în limita a 
20 % din finanțarea din partea Uniunii, 
pentru fiecare axă prioritară a unui 
program operațional, o parte dintr-o 
operațiune pentru care cheltuielile sunt 
eligibile pentru contribuția din partea 
celuilalt fond, pe baza normelor de 
eligibilitate aplicate în cazul fondului 
respectiv, cu condiția ca aceste contribuții 
să fie necesare pentru punerea în aplicare 
satisfăcătoare a operațiunii și să fie direct 
legate de aceasta.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurarea înființării unui site internet 
unic sau a unui portal unic de internet care 
oferă informații și acces la toate 

(a) asigurarea înființării unui site internet 
unic sau a unui portal unic de internet care 
oferă informații și acces la toate 
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programele operaționale din statul membru 
respectiv;

programele operaționale din statul membru 
respectiv; acest site sau portal este 
actualizat prompt în cazul operării unor 
modificări;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informarea potențialilor beneficiari 
despre oportunități de finanțare în cadrul 
programelor operaționale;

(b) informarea, prin metode diversificate si 
accesibile, a potențialilor beneficiari 
despre oportunități de finanțare în cadrul 
programelor operaționale;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 75% pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la literele (b) și (c) și 
pentru toate regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor în perioada 2007-2013 a 
reprezentat sub 75% din media PIB-ului 
pentru UE-25 pentru perioada de 
referință, dar al căror PIB pe cap de 
locuitor reprezintă peste 75% din media 
PIB-ului pentru UE-27;

(d) 75% pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre care nu 
îndeplinesc criteriile menționate la literele
(b) și (c) și pentru toate regiunile care au 
fost sprijinite financiar în perioada 2007-
2013 din obiectivul privind convergența și
al căror PIB pe cap de locuitor a 
reprezentat peste 75% din media PIB-ului 
pentru UE-27;

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 140 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operațiunile pentru care totalul 
cheltuielilor eligibile nu depășește 100 000 
EUR nu sunt supuse la mai mult de un 

(1) Operațiunile pentru care totalul 
cheltuielilor eligibile nu depășește 200.000 
EUR nu sunt supuse la mai mult de un 
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audit efectuat de autoritatea de audit sau de 
către Comisie înaintea închiderii tuturor 
cheltuielilor în cauză prevăzute la articolul 
131. Alte operațiuni nu sunt supuse la mai 
mult de un audit pe an contabil de către 
autoritatea de audit și Comisie înaintea 
închiderii tuturor cheltuielilor în cauză 
prevăzute la articolul 131. Aceste dispoziții 
se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la alineatul (4).

audit efectuat de autoritatea de audit sau de 
către Comisie înaintea închiderii tuturor 
cheltuielilor în cauză prevăzute la articolul 
131. Alte operațiuni nu sunt supuse la mai 
mult de un audit pe an contabil de către 
autoritatea de audit și Comisie înaintea 
închiderii tuturor cheltuielilor în cauză 
prevăzute la articolul 131. Aceste dispoziții 
se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la alineatul (4).

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Anexa I (nouă) – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Scopul acestui cadru este de a servi, în 
conformitate cu articolul 10, ca mijloc de 
coordonare, integrare și echilibrare a 
obiectivelor diferitelor politici în contexte 
regionale specifice, și, în special, ca 
mijloc de coordonare și echilibrare a 
priorităților de investiții cu obiectivele 
tematice prezentate la articolul 9, fără a 
aduce atingere priorităților și obiectivelor 
stabilite în regulamentele specifice privind 
fondurile.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Anexa I (nouă) – partea 1 – secțiunea 1.2 – alineatul 1.2.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1.2.4) FEDER și FC trebuie să continue 
să realizeze investiții majore în 
infrastructurile statelor membre și ale 
regiunilor pentru a satisface cerințele 
Directivei-cadru privind apa și ale altor 
directive relevante. Soluțiile tehnologice 
care au drept scop contribuția la măsurile 
durabile există, și apar și soluții noi; prin 
urmare FEDER trebuie să continue să 
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acorde sprijin pentru cercetarea din acest 
domeniu. Acest sprijin trebuie să fie 
concepute pentru a veni în completarea 
măsurilor acoperite de programul 
Orizont 2020. Finanțarea pentru măsuri 
în domeniul biodiversității poate fi pusă la 
dispoziție și prin FEDER și prin Fondul
european pentru pescuit și afaceri 
maritime. FEDER poate fi folosit și 
pentru a sprijini gestionarea durabilă a 
resurselor naturale, pentru a sprijini 
transferul de cunoștințe și inovarea, 
pentru a crește competitivitatea 
agriculturii și dezvoltarea zonelor rurale 
de o manieră favorabilă incluziunii.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Anexa V – alineatul 3 – paragraful 3.1 – punctul 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritatea de management se asigură că 
beneficiarii potențiali sunt informați cu 
privire la cel puțin următoarele:

2. Autoritatea de management se asigură că 
beneficiarii potențiali sunt informați, prin 
metode diversificate și accesibile, cu 
privire la cel puțin următoarele:

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Anexa V – alineatul 3 – paragraful 3.1 – punctul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) orice modificare adusă informațiilor 
prevăzute la lit. (a)-(d), cu cel puțin trei 
luni înainte de intrarea în vigoare a 
modificării respective.
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