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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia Europeană propune un regulament general de stabilire a unor norme comune 
aplicabile Fondului european de dezvoltare regională (FEDER), Fondului social european 
(FSE), Fondului de coeziune (FC), Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, 
precum și Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime (fonduri CSC). Propunerea 
are două părți: dispoziții comune privind toate fondurile CSC și dispoziții generale aplicabile 
FEDER, FSE și FC.

Raportorul pentru aviz salută abordarea respectivă. Un set uniform de norme privind toate 
cele cinci fonduri CSC ar trebui să ajute la crearea de sinergii, să faciliteze aplicarea și 
controlul proiectelor și să reducă sarcina administrativă pentru beneficiari, statele membre și 
Comisie.

Performanța politicii de coeziune va fi consolidată prin condiționalități ex-ante și ex-post. 
Chiar dacă raportorul sprijină ideile respective în general, trebuie să se asigure că aceste 
condiționalități nu vor crea noi sarcini administrative inutile.

Raportorul subliniază necesitatea de a alinia Regulamentul privind dispozițiile comune cu 
Regulamentul financiar, care este încă în curs de negociere. Prin urmare, o coerență deplină 
între cele două regulamente va trebui asigurată într-o etapă ulterioară a procedurii legislative.

Raportorul sprijină o simplificare suplimentară, inclusiv armonizarea normelor de eligibilitate 
și a sistemelor de gestiune și control între diferitele fonduri, introducerea unor reguli 
simplificate de rambursare și o utilizare mai largă a „costurilor simplificate”, cum ar fi sumele 
forfetare sau ratele forfetare. Ar trebui să fie sprijinită și trecerea la „e-coeziune”, care să 
permită beneficiarilor să prezinte informații pe cale electronică.

De asemenea, Comisia a propus ca sprijinul pentru întreprinderile și proiectele care se 
așteaptă să genereze câștiguri financiare substanțiale să fie acordat în primul rând prin 
instrumente financiare inovatoare. 

Există totuși aspecte ale propunerii care merită o discuție mai aprofundată:

În ceea ce privește condiționalitatea macroeconomică trebuie remarcat faptul că Parlamentul 
nu este implicat în procedura decizională referitoare la suspendarea fondurilor; valoarea 
adăugată a acestei măsuri este, de asemenea, discutabilă, deoarece ar putea duce la pedepsirea 
regiunilor pentru greșelile statelor membre și la suspendarea fondurilor în regiunile unde este 
nevoie de ele pentru depășirea deficitelor bugetare. În consecință, raportorul propune 
eliminarea acestei condiționalități.

Un „cadru strategic comun” va transpune cele 11 obiective tematice ale regulamentului în 
acțiuni-cheie pentru fondurile CSC. Comisia este împuternicită să adopte cadrul respectiv 
printr-un act delegat. Raportorul pune sub semnul întrebării utilizarea de acte delegate, 
întrucât acestea sunt prevăzute doar pentru elemente neesențiale ale actelor legislative. CSC 
este mai mult decât atât și, ca atare, ar trebui adoptat ca o anexă la prezentul regulament.

Raportorul este preocupat de faptul că introducerea unei rezerve de performanță ar putea face 
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ca statele membre să-și stabilească ținte mai puțin ambițioase pentru a se asigura că se vor 
califica apoi pentru rezerva de performanță. Raportorul consideră că procedura propusă ar 
putea duce la probleme grave de punere în aplicare din cauza lipsei de timp la sfârșitul 
perioadei de programare.

Comisia propune, de asemenea, ca regiunile cu un PIB pe cap de locuitor (perioada 2007-
2013) mai mic de 75% din media UE-25, dar cu un PIB pe cap de locuitor mai mare de 75% 
din media UE-27 să primească o alocare din fondurile structurale egală cel puțin două treimi 
din alocarea lor pentru 2007-2013. În plus, această nouă categorie cuprinde regiunile cu un 
PIB între 75% și 90%. Raportorul pune sub semnul întrebării această abordare nediferențiată 
și sugerează o alocare mai proporțională în conformitate cu formula „cu cât PIB-ul pe cap de 
locuitor este mai mic, cu atât este mai mare cota garantată din alocarea pentru 2007-2013”.

În ceea ce privește implicațiile bugetare, Comisia propune la articolul 83 să se pună la 
dispoziția FEDER, FSE și FC pentru perioada 2014 - 2020 suma de 336 020 492 848 EUR, la 
prețurile din 2011, alocată după cum urmează.

În miliarde EUR, prețuri constante din 
2011

CFM
2007-2013

Propunerea 
Comisiei

CFM 2014-2020
Diferență %

Regiuni de convergență
FEDER + FSE

202,9 162,6 - 20 %

Regiuni excluse treptat 
(convergență) + introduse 

treptat (competitivitate) 2007-
2013/ 

regiuni de tranziție 2014-2020
(FEDER + FSE)

25,9 38,9 +50 %

Regiuni de 
competitivitate/regiuni mai 

dezvoltate 
(FEDER + FSE)

44,3 53,1 + 20 %

Cooperare teritorială
(FEDER)

8,9 11,7 +31 %

Fondul de coeziune 71 68,7 - 3 %
Alocare suplimentară pentru 
regiunile ultraperiferice și cu 
densitate redusă a populației 

2014-2020
(FEDER) 

0,9

TOTAL 354 336 -5,3 %
Din cauza rotunjirii, este posibil ca suma cifrelor să nu corespundă exact totalului indicat

Raportorul este preocupat de reducerea fondurilor destinate politicii de coeziune în valoare 
totală de 18 miliarde EUR, în prețuri constante din 2011, față de CFM 2007-2013, având în 
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vedere valoarea adăugată dovedită a politicii de coeziune a UE. Raportorul reamintește poziția 
Parlamentului European exprimată în rezoluția SURE, potrivit căreia sumele alocate politicii 
de coeziune în perioada de programare financiară 2007-2013 ar trebui cel puțin menținute în 
perioada următoare.

Pachetul financiar menționat în propunerea legislativă are doar un caracter indicativ pentru 
autoritatea legislativă și nu poate fi fixat până când nu se ajunge la un acord privind 
propunerea de regulament de stabilire a CFM 2014-2020.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. subliniază că pachetul financiar 
menționat în propunerea legislativă are 
doar un caracter indicativ pentru 
autoritatea legislativă și nu poate fi fixat 
până când nu se ajunge la un acord 
privind propunerea de regulament de 
stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020;

Amendamentul 2

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. reamintește Rezoluția din 8 iunie 2011 
privind investiția în viitor: un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii”1; reiterează că sunt necesare 
resurse suplimentare suficiente în 
următorul CFM pentru a permite Uniunii 
să își realizeze prioritățile politice 
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existente și noile sarcini prevăzute de 
Tratatul de la Lisabona, precum și să 
reacționeze la evenimente neprevăzute; 
atrage atenția asupra faptului că, și dacă 
nivelul resurselor pentru următorul CFM 
crește cu cel puțin 5% comparativ cu 
nivelul din 2013, nu se poate aduce decât 
o contribuție limitată la realizarea 
obiectivelor și angajamentelor convenite 
ale Uniunii și la respectarea principiului 
solidarității în cadrul Uniunii; solicită 
Consiliului, în cazul în care nu este de 
acord cu această abordare, să identifice în 
mod clar la care dintre prioritățile sau 
proiectele sale politice ar putea renunța în 
totalitate, în ciuda valorii lor adăugate 
europene dovedite;
______________
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Amendamentul 3

Proiect de rezoluție legislativă
Punctul 1c (nou)

Proiect de rezoluție legislativă Amendamentul

1c. reamintește, în special, că în aceeași 
rezoluție, Parlamentul European 
evidențiază „că o politică de coeziune 
consolidată și de succes necesită o 
finanțare corespunzătoare” și 
concluzionează „că sumele alocate 
acesteia în perioada actuală de 
programare financiară ar trebui cel puțin 
menținute în următoarea perioadă”;

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
Parlamentul European a subliniat 
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„valoarea adăugată europeană a politicii 
de coeziune, întrucât această politică 
reprezintă un mecanism bine stabilit de 
realizare a creșterii economice și de 
creare de locuri de muncă, un instrument 
major pentru convergență, dezvoltare 
durabilă și solidaritate și una dintre 
politicile cele mai importante, vizibile și de 
succes ale Uniunii decenii la rând”. 
Parlamentul European a observat totuși 
că „o politică de coeziune modernă 
trebuie să facă obiectul unor reforme 
structurale, în special în domeniul 
simplificării, să răspundă principalelor 
provocări cu care se confruntă Uniunea și 
să promoveze sinergii cu alte politici și 
instrumente pe teren”. Parlamentul 
European și-a exprimat convingerea că 
„politica de coeziune a UE ar trebui să 
rămână o politică vizând ansamblul UE, 
care să ofere acces la resurse, experiență 
și asistență tuturor regiunilor UE”. 

Justificare

Punctul 64 din rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la „investiția 
în viitor: un nou cadru financiar multianual (CFM) pentru o Europă competitivă, durabilă și 
favorabilă incluziunii”.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
Parlamentul European a subliniat, de 
asemenea, că „o politică de coeziune 
consolidată și de succes necesită o 
finanțare corespunzătoare și că sumele 
alocate acesteia în perioada actuală de 
programare financiară ar trebui cel puțin 
menținute în următoarea perioadă pentru 
a intensifica eforturile de reducere a 
disparităților de dezvoltare dintre 
regiunile UE”. Comisia a propus totuși 
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reducerea pachetului global destinat 
politicii de coeziune cu 5,3%, de la 
354 de miliarde EUR în 2007-2013 la 
336 de miliarde EUR pentru perioada 
2014-2020 (în prețuri constante din 2011).

Justificare

Punctul 67 din rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la „investiția 
în viitor: un nou cadru financiar multianual (CFM) pentru o Europă competitivă, durabilă și 
favorabilă incluziunii”.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
Parlamentul European a reamintit că 
politica de coeziune are o importanță 
semnificativă pentru intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona și stabilirea 
coeziunii teritoriale în cadrul acestuia, a 
fost de părere, în acest context, că toate 
formele de cooperare teritorială 
(transfrontalieră, transnațională, 
interregională) ar trebui consolidate. 
Acesta a subliniat că cooperarea și 
strategiile macroregionale ar trebui, de 
asemenea, abordate.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
Parlamentul European a reamintit că 
politica de coeziune a UE are propria 
misiune și propriile obiective stabilite la 
articolul 174 din TFUE care depășesc 
sfera Strategiei Europa 2020. 
Parlamentul a subliniat că acestea ar 
trebui păstrate în următoarea perioadă de 
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programare, având în vedere în special 
necesitatea de durată de convergență 
economică, socială și teritorială din 
Uniune.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 2e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2e) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
Parlamentul European a recunoscut că, 
în conformitate cu tratatul, ar trebui 
acordată o atenție deosebită zonelor 
rurale, regiunilor afectate de tranziția 
industrială și regiunilor afectate de un 
handicap natural sau demografic grav și 
permanent, precum regiunile cele mai 
nordice cu o densitate foarte scăzută a 
populației, regiunile insulare, 
transfrontaliere și montane, precum și 
regiunile ultraperiferice.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 2f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2f) În Rezoluția sa din 8 iunie 2011,
Parlamentul European a invitat Comisia 
să stabilească o categorie intermediară 
pentru regiuni în care PIB-ul pe cap de 
locuitor se situează între 75% și 90% din 
PIB-ul UE, cu scopul de a le oferi un 
statut mai clar și mai multă securitate în 
dezvoltare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”. Statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la 
sprijinul acordat obiectivelor legate de 
schimbările climatice, în conformitate cu 
ambiția de a aloca cel puțin 20% din 
bugetul Uniunii acestor obiective, utilizând 
o metodologie adoptată de Comisie printr-
un act de punere în aplicare.

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește” și reducerea la 
minimum a costurilor externe viitoare. 
Statele membre ar trebui să furnizeze 
informații cu privire la sprijinul acordat 
obiectivelor legate de schimbările 
climatice, în conformitate cu ambiția de a 
aloca cel puțin 20% din bugetul Uniunii 
acestor obiective, utilizând o metodologie 
adoptată de Comisie printr-un act de 
punere în aplicare.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a îndeplini țintele și obiectivele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, fondurile CSC ar trebui să își 
direcționeze sprijinul către un număr 
limitat de obiective tematice comune. 
Domeniul de aplicare precis al fiecăruia 
dintre fondurile CSC se stabilește în norme 
specifice fondurilor și poate fi limitat la 
unele dintre obiectivele tematice definite în 
prezentul regulament.

(13) Pentru a îndeplini țintele și obiectivele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, fondurile CSC ar trebui să își 
direcționeze sprijinul către un număr 
limitat de obiective tematice comune. În 
Rezoluția sa din 8 iunie 2011, 
Parlamentul European și-a exprimat 
convingerea că statele membre și 
regiunile ar trebui să concentreze 
resursele UE și naționale asupra unui 
număr restrâns de priorități și proiecte 
care prezintă un interes european 
autentic, precum cercetarea, dezvoltarea 
și inovarea, răspunzând provocărilor 
specifice cu care se confruntă. 
Parlamentul European a solicitat, în acest 
context, Comisiei să elaboreze propuneri 
concrete pentru a garanta o concentrare 
tematică mai accentuată a fondurilor de 
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coeziune destinate priorităților Strategiei 
Europa 2020 și a considerat că ar trebui 
pus în funcțiune un sistem mai orientat 
către rezultate decât actualul sistem al 
„alocărilor”, asigurând în același timp 
faptul că se acordă atenția cuvenită 
necesităților și priorităților specifice 
regiunilor. Domeniul de aplicare precis al 
fiecăruia dintre fondurile CSC se stabilește 
în norme specifice fondurilor și poate fi 
limitat la unele dintre obiectivele tematice 
definite în prezentul regulament.

Justificare

Punctul 68 din rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2011 referitoare la „investiția în 
viitor: un nou cadru financiar multianual (CFM) pentru o Europă competitivă, durabilă și 
favorabilă incluziunii”.

Amendamentul 12

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) Cadrul strategic comun, prevăzut în 
Anexa X la prezentul regulament 
coordonează și echilibrează obiectivele și 
prioritățile Strategiei „Europa 2020” 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii cu obiectivele de 
coeziune economică, socială și teritorială 
din tratat. Obiectivul cadrului strategic 
comun este de 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.
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Justificare

Autoritatea legislativă ar trebui să decidă în privința cadrului strategic comun.

Amendamentul 13

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 
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.

(16) Pe baza cadrului strategic comun
prevăzut în Anexa X la prezentul 
regulament și pentru a garanta principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, fiecare 
stat membru ar trebui să elaboreze cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 
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.

Amendamentul 14

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 
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 

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

Justificare

Rezerva de performanță va conduce la stabilirea de ținte mai puțin ambițioase și ar putea 
crea probleme de punere în aplicare spre sfârșitul perioadei de programare.

Amendamentul 15

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 
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 

(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 
dificultăților sociale și economice. 
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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

Amendamentul elimină posibilitatea ca Comisia să suspende plățile, pentru a evita 
pedepsirea regiunilor pentru greșelile statelor membre.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a mobiliza mai bine 
potențialul la nivel local, sunt necesare 
consolidarea și facilitarea dezvoltării 
locale la nivelul comunității prin 
stabilirea de norme comune și a 
coordonării îndeaproape a tuturor 
fondurilor CSC. Responsabilitatea pentru 
punerea în aplicare a strategiilor de 
dezvoltare locală ar trebui să le revină 
grupurilor de acțiune locală, inclusiv 
grupurile LEADER existente, care 
reprezintă interesele comunității, acesta 
reprezentând un principiu esențial.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Promovarea obiectivelor de coeziune 
economică, socială și teritorială, prevăzute 
în tratat, presupune că obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” ar 
trebui să includă toate regiunile. Pentru a 
oferi o asistență echilibrată și nuanțată și 
pentru a reflecta nivelul de dezvoltare 
economică și socială, resursele pentru acest 
obiectiv ar trebui alocate din FEDER și 
FSE între regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate în funcție de produsul lor intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor raportat la 
media Uniunii. Pentru a garanta caracterul 
durabil pe termen lung al investițiilor din 
fondurile structurale, regiunile ale căror 
PIB pe cap de locuitor pentru perioada 
2007-2013 era mai mic de 75% din media 
UE-25 pentru perioada de referință dar al 
căror PIB pe cap de locuitor a devenit mai 
mare de 75% din media UE-27 ar trebui să 
primească cel puțin două treimi din 
alocarea lor pentru 2007-2013. Statele 
membre al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor este mai mic de 90% din 
cel al mediei Uniunii ar trebui să 
beneficieze de asistență pentru obiectivul
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” din FC.

(54) Promovarea obiectivelor de coeziune 
economică, socială și teritorială, prevăzute 
în tratat, presupune că obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” ar 
trebui să includă toate regiunile. Pentru a 
oferi o asistență echilibrată și nuanțată și 
pentru a reflecta nivelul de dezvoltare 
economică și socială, resursele pentru acest 
obiectiv ar trebui alocate din FEDER și 
FSE între regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate în funcție de produsul lor intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor raportat la 
media Uniunii. Pentru a garanta caracterul 
durabil pe termen lung al investițiilor din 
fondurile structurale, regiunile al căror PIB 
pe cap de locuitor pentru perioada 2007-
2013 era mai mic de 75% din media UE-25 
pentru perioada de referință, dar al căror 
PIB pe cap de locuitor a devenit mai mare 
de 75% din media UE-27 ar trebui să 
primească o cotă din alocarea lor pentru 
2007-2013 care să fie invers proporțională 
cu PIB-ul lor pe cap de locuitor. Statele 
membre al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor este mai mic de 90% din 
cel al mediei Uniunii ar trebui să 
beneficieze de asistență pentru obiectivul
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” din FC.

Justificare

Cota minimă garantată pe care o primește un stat membru în comparație cu alocarea pentru 
2007-2013 depinde de PIB-ul său pe cap de locuitor, astfel încât statele membre mai sărace 
primesc o cotă mai mare în procente decât cele mai bogate.
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Amendamentul 18

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

Justificare

Cf. amendamentului 8

Amendamentul 19

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 

(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, 
definirea suprafeței și populației care fac 
obiectul strategiilor de dezvoltare locală, 
normele detaliate privind instrumentele 
financiare (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 
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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, 
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.

instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
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.

Amendamentul 20

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 

(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, iar în cazul 
dezangajării, decizii de modificare a 
deciziilor de adoptare a programelor; în 
privința fondurilor, decizii identificând 
regiunile și statele membre care 
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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 
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.

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 
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 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) „cadru strategic comun” înseamnă
documentul care transpune obiectivele și
țintele strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în acțiuni-cheie ale fondurilor 
CSC, stabilind, pentru fiecare obiectiv 
tematic, acțiunile-cheie care urmează să fie 
sprijinite de fiecare fond CSC și 
mecanismele de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu politicile economice și de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre și ale 
Uniunii;

(2) „cadru strategic comun” înseamnă
cadrul care coordonează și echilibrează
obiectivele și prioritățile Strategiei
„Europa 2020” pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii cu obiectivele tratatului de 
coeziune economică, socială și teritorială,
stabilind, pentru fiecare obiectiv tematic, 
acțiunile-cheie care urmează să fie 
sprijinite de fiecare fond CSC și 
mecanismele de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu politicile economice și de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre și ale 
Uniunii;

Justificare

În conformitate cu amendamentul 1 la considerentul 14.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) „contract de parteneriat” înseamnă 
documentul pregătit de statul membru cu 
implicarea partenerilor, în conformitate cu 
abordarea bazată pe guvernanța pe mai 
multe niveluri, care stabilește strategia, 
prioritățile și modalitățile statului membru 
în ceea ce privește utilizarea fondurilor 
CSC într-un mod efectiv și eficient pentru 
urmărirea strategiei Uniunii privind 
creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii; contractul de parteneriat este 
aprobat de Comisie în urma unei evaluări și 
a unui dialog cu statul membru;

(18) „contract de parteneriat” înseamnă 
documentul pregătit de statul membru cu 
implicarea partenerilor, în conformitate cu 
abordarea bazată pe guvernanța pe mai 
multe niveluri, care stabilește strategia, 
prioritățile și modalitățile statului membru 
în ceea ce privește utilizarea fondurilor 
CSC într-un mod efectiv și eficient pentru 
urmărirea strategiei Uniunii privind 
creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu obiectivele 
tratatului de coeziune economică, socială 
și teritorială și care este aprobat de 
Comisie în urma unei evaluări și a unui 
dialog cu statul membru;

Justificare

În conformitate cu amendamentul 2 la considerentul 16.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) mecanisme de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu recomandările specifice adresate 
fiecărei țări în temeiul articolului 121 
alineatul (2) din tratat și cu
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat.

(f) mecanisme de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu programele naționale de reformă și cu
alte strategii relevante;
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Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1 

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 se anexează la 
prezentul regulament.

Justificare

Cf. amendamentului 6

Amendamentul 25

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 
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.

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 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul
articolului 121 alineatul (2) din tratat
transpus în contextul național și regional
prin intermediul programelor de reformă 
națională și al altor strategii.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

5% din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 

eliminat
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resurselor alocate obiectivului de 
cooperare teritorială europeană și titlului 
V din regulamentul EMFF, constituie o 
rezervă de performanță care urmează să 
fie alocată în conformitate cu articolul 20.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 20 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20

Alocarea rezervei de performanță eliminat
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 
unui program în conformitate cu 
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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

Cf. amendamentului 8

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 eliminat
Condiționalitatea legată de coordonarea 
politicilor economice ale statelor membre
1. Comisia poate solicita unui stat 
membru să revizuiască și să propună 
modificări ale contractului de parteneriat 
și ale programelor relevante, dacă acest 
lucru este necesar: (a) pentru a sprijiniri 
punerea în aplicare a unei recomandări a 
Consiliului, adresată statului membru în 
cauză și adoptată în conformitate cu 
articolul 121 alineatul (2) și/sau articolul 
148 alineatul (4) din tratat sau pentru a 
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sprijini punerea în aplicare a măsurilor 
adresate statului membru în cauză și 
adoptate în conformitate cu articolul 136 
alineatul (1) din tratat; (b) pentru a 
sprijini punerea în aplicare a unei 
recomandări a Consiliului adresată 
statului membru în cauză și adoptată în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (7) 
din tratat; (c) pentru a sprijiniri punerea 
în aplicare a unei recomandări a 
Consiliului, adresată statului membru în 
cauză și adoptată în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. …/2011 [privind prevenirea și 
corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice], cu condiția ca aceste 
modificări să fie considerate necesare 
pentru corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice; sau (d) pentru a 
maximiza impactul asupra creșterii și 
competitivității exercitat de fondurile CSC 
disponibile în temeiul alineatului (4), 
dacă un stat membru îndeplinește una 
dintre următoarele condiții: (i) asistența 
financiară a Uniunii îi este furnizată în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
407/2010 al Consiliului; (ii) asistența 
financiară pe termen mediu îi este 
furnizată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului; (iii) asistența financiară sub 
forma unui împrumut în temeiul MES îi 
este furnizată în conformitate cu Tratatul 
de instituire a Mecanismului european de 
stabilitate.
2. Statul membru prezintă o propunere de 
modificare a contractului de parteneriat și 
a programelor relevante în termen de o 
lună. Dacă este necesar, Comisia 
formulează observații în termen de o lună 
de la transmiterea modificărilor, caz în 
care statul membru retransmite 
propunerea sa în termen de o lună.
3. În cazul în care Comisia nu a formulat 
observații sau dacă observațiile sale au 
fost luate în considerare în mod 
corespunzător, Comisia adoptă o decizie 
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de aprobare a modificărilor contractului 
de parteneriat și a programelor relevante, 
fără întârzieri nejustificate.
4. Prin derogare de la alineatul (1), dacă 
asistența financiară este pusă la dispoziția 
unui stat membru în conformitate cu 
alineatul (1) litera (d) și este legată de un 
program de ajustare, Comisia poate, fără 
nicio propunere a statului membru, să 
modifice contractul de parteneriat și 
programele, pentru a maximiza impactul 
fondurilor CSC disponibile asupra 
creșterii și competitivității. Pentru a 
asigura eficacitatea punerii în aplicare a 
contractului de parteneriat și a 
programelor relevante, Comisia se implică 
în gestionarea lor, conform precizărilor 
din programul de ajustare sau din 
memorandumul de înțelegere semnat cu 
statul membru în cauză.
5. Dacă statul membru nu se conformează 
cererii Comisiei menționate la alineatul 
(1) sau nu răspunde în mod satisfăcător 
în termen de o lună la observațiile 
Comisiei menționate la alineatul (2), 
Comisia poate, în termen de trei luni de la 
formularea observațiilor, să adopte, prin 
acte de punere în aplicare, o decizie de 
suspendare parțială sau totală a plăților 
pentru programele în cauză.
6. Comisia suspendă, prin acte de punere 
în aplicare, o parte sau toate plățile și 
angajamentele pentru programele în 
cauză dacă: (a) Consiliul decide că statul 
membru nu îndeplinește măsurile 
specifice stabilite de Consiliu în 
conformitate cu articolul 136 alineatul (1) 
din tratat; (b) Consiliul decide, în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (8) 
sau cu articolul 126 alineatul (11) din 
tratat, că statul membru în cauză nu a 
întreprins acțiuni eficiente pentru 
corectarea deficitului său excesiv; (c)
Consiliul concluzionează, în conformitate 
cu articolul 8 alineatul (3) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2011 [privind 
prevenirea și corectarea dezechilibrelor 



AD\906170RO.doc 25/32 PE488.045v02-00

RO

macroeconomice], că, în două cazuri 
succesive, statul membru nu a transmis 
un plan de acțiuni corective satisfăcător 
sau Consiliul adoptă o decizie în care se 
declară neconformitatea în conformitate 
cu articolul 10 alineatul (4) din 
regulamentul menționat anterior; (d)
Comisia concluzionează că statul membru 
nu a luat măsuri de punere în aplicare a 
programului de ajustare menționat în 
Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al 
Consiliului sau în Regulamentul (CE) nr. 
332/2002 al Consiliului și, prin urmare, 
decide să nu autorizeze plata asistenței 
financiare acordate statului membru 
respectiv; sau (e) Consiliul de 
administrație al mecanismului european 
de stabilitate concluzionează că nu a fost 
îndeplinită condiționalitatea aferentă 
asistenței financiare în temeiul MES sub 
forma unui împrumut MES acordat 
statului membru în cauză și, prin urmare, 
decide să nu plătească sprijinul pentru 
stabilitate acordat statului respectiv.
7. Atunci când decide să suspende parțial 
sau total plățile sau angajamentele în 
conformitate cu alineatele (5) și (6), 
Comisia se asigură că suspendarea este 
proporțională și eficace, ținând cont de 
circumstanțele economice și sociale în 
care se află statul membru în cauză, și 
respectă egalitatea de tratament între 
statele membre, în special în ceea ce 
privește impactul suspendării asupra 
economiei statului membru în cauză.
8. Comisia ridică fără întârziere 
suspendarea plăților și angajamentelor 
dacă statul membru a propus modificări 
ale contractului de parteneriat și ale 
programelor relevante, conform cererii 
Comisiei, pe care Comisia le-a aprobat și, 
după caz: (a) Consiliul a decis că statul 
membru îndeplinește măsurile specifice 
stabilite de Consiliu în conformitate cu 
articolul 136 alineatul (1) din tratat; (b)
procedura privind deficitul excesiv este 
suspendată în conformitate cu articolul 9 
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din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 sau 
Consiliul a decis în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (12) din tratat să 
abroge decizia privind existența unui 
deficit excesiv; (c) Consiliul a aprobat 
planul de acțiune corectivă prezentat de 
statul membru în cauză în conformitate 
cu articolul 8 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. […] 
[regulamentul privind procedura de 
dezechilibru excesiv] sau procedura de 
dezechilibru excesiv se află într-o poziție 
de suspendare în conformitate cu articolul 
10 alineatul (5) din regulamentul 
menționat anterior sau Consiliul a închis 
procedura de dezechilibru excesiv în 
conformitate cu articolul 11 din 
regulamentul menționat anterior; (d)
Comisia a concluzionat că statul membru 
a luat măsuri de punere în aplicare a 
programului de ajustare menționat în 
Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al 
Consiliului sau în Regulamentul (CE) nr. 
332/2002 al Consiliului și, prin urmare, a 
autorizat plata asistenței financiare 
acordate statului membru respectiv; sau 
(e) Consiliul de administrație al 
mecanismului european de stabilitate a 
concluzionat că a fost îndeplinită 
condiționalitatea aferentă asistenței 
financiare sub forma unui împrumut 
MES acordat statului membru în cauză și, 
prin urmare, decide să plătească sprijinul 
pentru stabilitate acordat statului 
respectiv. În același timp, Consiliul 
decide, la propunerea Comisiei, 
reînscrierea în buget a angajamentelor 
suspendate în conformitate cu articolul 8 
din Regulamentul (UE) nr. […] al 
Consiliului de stabilire a cadrului 
financiar multianual pentru perioada 
2014 – 2020.

Justificare

Cf. amendament 9
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiuni de difuzare a informațiilor, rețele 
de sprijin, efectuarea unor activități de 
comunicare, de sensibilizare, de promovare 
a cooperării și de schimb de experiență, 
inclusiv cu țări terțe. Pentru a îmbunătăți 
eficiența comunicării către public și pentru 
a asigura o sinergie mai amplă și mai 
puternică între activitățile de comunicare 
întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele 
alocate acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament contribuie, de 
asemenea, la comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii Europene, 
în măsura în care acestea sunt legate de 
obiectivele generale ale prezentului 
regulament;

(f) acțiuni de difuzare a informațiilor, rețele 
de sprijin, efectuarea unor activități de 
comunicare, de sensibilizare, de promovare 
a cooperării și de schimb de experiență, 
inclusiv organizațiile societății civile, 
inclusiv cu țări terțe. Pentru a îmbunătăți 
eficiența comunicării către public și pentru 
a asigura o sinergie mai amplă și mai 
puternică între activitățile de comunicare 
întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele 
alocate acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament contribuie, de 
asemenea, la comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii Europene, 
în măsura în care acestea sunt legate de 
obiectivele generale ale prezentului 
regulament;

Amendamentul 30

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

În conformitate cu amendamentul 15 la articolul 18 propus de raportor

Amendamentul 31
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Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cele trei categorii de regiuni sunt stabilite 
în funcție de modul în care PIB-ul lor pe 
cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2006 - 2008, se referă la PIB-ul mediu al 
UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

Cele trei categorii de regiuni sunt stabilite 
în funcție de modul în care PIB-ul lor pe 
cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune disponibile pentru 
ultimii trei ani la momentul intrării în 
vigoare a prezentului regulament, se 
referă la PIB-ul mediu al UE-27 pentru 
aceeași perioadă de referință.

Justificare

VNB-ul estimat în baza cifrelor pentru perioada 2006–2008, conform propunerii Comisiei, nu 
poate fi folosit ca un indicator al situației economice a statelor membre, deoarece nu 
cuprinde perioada ultimilor trei ani (2009-2012) în care un număr semnificativ de regiuni, în 
special din „regiunea sudică economică”, s-au confruntat cu impactul crizei socioeconomice 
fără precedent. Prin urmare, numai utilizarea cifrelor recente ar putea asigura o alocare 
corectă a fondurilor de coeziune.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondul de coeziune sprijină statele membre 
în cauză al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor, măsurat în funcție de
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2007 – 2009, este mai mic de 90% din 
VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-
27 pentru aceeași perioadă de referință.

Fondul de coeziune sprijină statele membre 
în cauză al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune disponibile pentru 
ultimii trei ani la momentul intrării în 
vigoare a prezentului regulament, este 
mai mic de 90 % din VNB-ul mediu pe cap 
de locuitor din UE-27 pentru aceeași 
perioadă de referință.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 82 alineatul (2) paragraful al doilea.
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai 
mic de 75% din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75% din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai 
mic de 75% din media UE-25 pentru 
perioada de referință, dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75% din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale, echivalentă cu o 
cotă din alocarea lor pentru 2007-2013, 
care să fie invers proporțională cu PIB-ul 
lor pe cap de locuitor.

Justificare

Cf. amendamentului 10.

Amendamentul 34

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

Justificare
Cf. amendament 8.

Amendamentul 35

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 85 % pentru regiunile mai puțin (b) 85 % pentru regiunile mai puțin 
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dezvoltate ale statelor membre în care 
media PIB-ului pe cap de locuitor în 
perioada 2007 - 2009 a reprezentat sub 85 
% din media PIB-ului UE-27 din aceeași 
perioadă și pentru regiunile ultraperiferice;

dezvoltate ale statelor membre în care 
media PIB-ului pe cap de locuitor pentru 
ultimii trei ani disponibili la momentul 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament a reprezentat sub 85 % din 
media PIB-ului UE-27 din aceeași perioadă 
și pentru regiunile ultraperiferice;

Justificare

În conformitate cu amendamentele 9 și 10 la articolul 82 alineatul (2) paragraful al doilea și, 
respectiv, articolul 82 alineatul (3) primul paragraf litera (b)
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