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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul dorește să sublinieze o chestiune importantă. Multe aspecte cuprinse în RDC vor 
trebui aliniate cu Regulamentul financiar, care este încă în curs de negociere. De aceea, 
raportorul preferă să nu intre prea mult în detalii în acest stadiu. Cu toate acestea, raportorul 
dorește să sublinieze faptul că următoarele domenii sunt importante și că va trebui asigurată 
coerența, în special pentru următoarele elemente din Regulamentul privind dispozițiile 
comune (RDC):

- instrumentele financiare (articolele 32-40);
- normele privind eligibilitatea (articolele 55-60);
- managementul și controlul, inclusiv acreditarea (articolele 62-63 și 112-118);
- închiderea conturilor și corecțiile financiare (articolele 75-77 și 128-140).

Pe de altă parte, raportorul a observat că RDC este împărțit în două: prima parte, „dispozițiile 
comune”, care se ocupă de normele aplicabile tuturor fondurilor în cauză (FEDER, FSE, FC, 
FEADR, FEPAM), și partea a doua, care stabilește normele „generale” aplicabile doar 
fondurilor structurale (FEDER și FSE) și Fondului de coeziune. 

Această structură permite ca multe amendamente să fie plasate fie în partea referitoare la 
dispozițiile „comune”, fie în partea „generală”. Raportorul a ales să facă amendamentele de 
natură generală în partea comună și să modifice partea generală prin propuneri mai specifice. 
Exemple de amendamente de natură mai generală sunt cele de la articolele 62, 74 sau 77. 
Exemple de amendamente de natură mai specifică sunt cele de la articolele 116, 117 sau 134-
137.

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind normele financiare aplicabile 
bugetului anual al Uniunii1 stabilește 
principiile generale cu privire la execuția 
bugetului anual al Uniunii.  Este 
necesară asigurarea unei coerențe între 
respectivul regulament și dispozițiile 
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prezentului regulament.
___________
1 JO L ….

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 12

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”.

Justificare

Până acum, Comisia a propus alocarea prin noul CFM a 20 % din bugetul Uniunii pentru 
obiectivele legate de schimbările climatice, dar acest lucru nu a fost încă negociat, astfel că 
aceste cifre premature ar trebui deocamdată eliminate.

Amendamentul 3

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 

(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 
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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.

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, să poată să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient. În cazul în care aceste corecții 
sau suspendări privesc un stat membru 
care este afectat sau amenințat de 
dificultăți grave în ceea ce privește 
stabilitatea sa financiară, ar trebui ca 
resursele în cauză să poată fi puse la 
dispoziția statului membru în cadrul unui 
program separat de creștere, gestionat de 
Comisie. Această măsură trebuie luată pe 
baza programelor în cauză, ținând însă 
seama de prioritățile cu cea mai mare 
eficiență economică. Scopul acestui 
mecanism este ca dificultățile economice 
să nu se agraveze în continuare.

Amendamentul 4

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. Dacă 
un stat membru nu a luat măsuri 
corespunzătoare timp de mai bine de trei 
luni, Comisia ar trebui să poată pune la 
dispoziție în mod controlat resursele 
suspendate, în cadrul unui program 
gestionat de ea însăși. Acesta ar trebui să 
se bazeze pe prioritățile de susținere 
maximă a creșterii, de exemplu a 
infrastructurii economice, pentru a evita o 
deteriorare mai puternică a economiei 
regionale și a situației sociale.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) La cererea statului membru în 
cauză, Comisia ar trebui să adopte o 
decizie ad-hoc de stabilire a normelor și 
condițiilor aplicabile acestui program pe 
baza creditelor rezultate din corecțiile și 
suspendările din cadrul fondurilor 
structurale și al Fondului de coeziune.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este necesară stabilirea de norme 
specifice privind sumele care urmează a fi 
acceptate drept cheltuieli eligibile la 
închidere, pentru a se asigura că sumele, 
inclusiv costurile și comisioanele de 
gestionare plătite din fondurile CSC către 
instrumentele financiare, sunt utilizate 
efectiv pentru investiții și plăți către 
beneficiarii finali. În plus, este necesară 
stabilirea unor norme specifice privind 
reutilizarea resurselor puse la dispoziție din 
fondurile CSC, inclusiv utilizarea 
resurselor rămase după încheierea 
programelor.

(27) Este necesară stabilirea de norme 
specifice privind sumele care urmează a fi 
acceptate drept cheltuieli eligibile la 
închidere, pentru a se asigura că sumele, 
inclusiv costurile și comisioanele de 
gestionare plătite din fondurile CSC către 
instrumentele financiare, sunt utilizate 
efectiv pentru investiții și plăți către 
beneficiarii finali. În plus, este necesară 
stabilirea unor norme specifice privind 
reutilizarea resurselor puse la dispoziție din 
fondurile CSC, inclusiv utilizarea 
resurselor rămase după încheierea 
programelor. Aceste resurse atribuite din 
CSC și resursele rămase ar trebui puse la 
dispoziția statelor membre care se 
confruntă cu dificultăți semnificative în 
ceea ce privește stabilitatea financiară, 
alături de alte fonduri disponibile, 
rezultate, de exemplu, din corecții 
financiare, în condițiile gestionării de 
către Comisie și ținând cont de prioritățile 
de susținere maximă a creșterii 
economice.

Amendamentul 7
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Propunere de regulament
Considerentul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Atunci când evaluează proiecte 
majore, Comisia ar trebui să dispună de 
toate informațiile necesare pentru a putea 
aprecia dacă contribuția financiară a 
fondurilor ar putea duce la pierderi 
considerabile de locuri de muncă în 
zonele existente din Uniune, pentru a se 
asigura că finanțarea din partea Uniunii 
nu sprijină delocalizările în cadrul 
acesteia.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 41b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41b) În legătură cu subvențiile directe 
pentru întreprinderi, ar trebui să se țină 
seama de faptul că există tendința ca 
finanțarea politicii de coeziune, mai 
degrabă decât să influențeze deciziile 
întreprinderilor, în special ale 
întreprinderilor mai mari, de a deschide o 
fabrică într-un anumit loc, să fie însușită 
de întreprinderi care deja au luat astfel de 
decizii (efectul de balast). Subvențiile 
pentru întreprinderile private mari ar 
trebui, prin urmare, să se concentreze mai 
mult decât până acum pe investiții în 
cercetare și dezvoltare sau ar trebui 
acordate, mai des decât se întâmplă în 
prezent, în mod indirect prin finanțarea 
infrastructurilor.

Justificare

A se vedea punctul 71 din Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la 
cel de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de 
coeziune după 2013 (2011-2035(INI)).
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 41c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41c) În plus, ar trebui incluse în 
prezentul regulament dispoziții clare care 
să excludă acordarea vreunei finanțări 
din partea Uniunii pentru delocalizarea 
întreprinderilor în cadrul UE, să reducă 
pragul pentru examinarea investițiilor 
pentru delocalizare la 10 milioane EUR, 
să excludă întreprinderile mari de la 
acordarea de subvenții directe și să 
stabilească o limită de 10 ani pentru 
durată operațiunilor.

Justificare

A se vedea punctul 71 din Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la 
cel de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de 
coeziune după 2013 (2011-2035(INI)).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Pentru a încuraja disciplina financiară, 
ar trebui definite modalitățile de 
dezangajare pentru oricare parte a 
angajamentului bugetar pentru un program, 
în special dacă o sumă poate fi exclusă din 
dezangajare și dacă întârzierile de punere 
în aplicare rezultă din circumstanțe 
independente de partea în cauză, 
excepționale sau neprevăzute și ale căror 
consecințe nu pot fi evitate în ciuda 
eforturilor făcute.

(51) Pentru a încuraja disciplina financiară, 
ar trebui definite modalitățile de 
dezangajare pentru oricare parte a 
angajamentului bugetar pentru un program, 
în special dacă o sumă poate fi exclusă din 
dezangajare și dacă întârzierile de punere 
în aplicare rezultă din circumstanțe 
independente de partea în cauză, 
excepționale sau neprevăzute și ale căror 
consecințe nu pot fi evitate în ciuda 
eforturilor făcute. În cazul unui stat 
membru care se află într-o situație
financiară dificilă, Comisia ar trebui să 
preia, la cererea statului membru, 
gestionarea fondurilor și să elaboreze un 
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program specific, care să promoveze în 
mod special creșterea economică în statul 
membru în cauză.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Pentru a asigura un impact economic 
real, contribuția din partea fondurilor nu ar 
trebui să se substituie cheltuielilor publice 
sau cheltuielilor structurale asimilabile ale 
statelor membre în temeiul prezentului 
regulament. În plus, pentru a se asigura că 
sprijinul din partea fondurilor ia în 
considerare contextul economic general, 
nivelul cheltuielilor publice ar trebui să fie 
stabilit în funcție de condițiile 
macroeconomice generale în care se acordă 
finanțarea, pe baza indicatorilor prevăzuți 
de programele de stabilitate și de 
convergență prezentate anual de către 
statele membre în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1466/1997 din 7 
iulie 1997 privind consolidarea 
supravegherii pozițiilor bugetare și 
supravegherea și coordonarea politicilor 
economice. Verificarea de către Comisie a 
principiului adiționalității ar trebui să se 
concentreze asupra statelor membre în 
care regiunile mai puțin dezvoltate și 
regiunile de tranziție acoperă cel puțin 
15% din populație, din cauza nivelului 
resurselor financiare alocate acestora.

(60) Pentru a asigura un impact economic 
real, contribuția din partea fondurilor nu ar 
trebui să se substituie cheltuielilor publice 
sau cheltuielilor structurale asimilabile ale 
statelor membre în temeiul prezentului 
regulament. În plus, pentru a se asigura că 
sprijinul din partea fondurilor ia în 
considerare contextul economic general, 
nivelul cheltuielilor publice ar trebui să fie 
stabilit în funcție de condițiile 
macroeconomice generale în care se acordă 
finanțarea, pe baza indicatorilor prevăzuți 
de programele de stabilitate și de 
convergență prezentate anual de către 
statele membre în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1466/1997 din 7 
iulie 1997 privind consolidarea 
supravegherii pozițiilor bugetare și 
supravegherea și coordonarea politicilor 
economice. Verificarea de către Comisie a 
principiului adiționalității ar trebui să se 
aplice tuturor regiunilor.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 86a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(86a) În cazul statelor membre care sunt 
amenințate sau afectate de o situație 
financiară dificilă și care beneficiază deja 
de măsuri de sprijin în conformitate cu 
articolul 22 alineatul (1), Comisia ar 
trebui să pună la dispoziția statului 
membru în cauză, la cerere, fie fondurile 
corectate sau recuperate, veniturile din 
dobânzi sau alte profituri, fie toate aceste 
sume, prin administrare directă, în 
conformitate cu [articolul 55 alineatul (1) 
litera (a) din regulamentul financiar], în 
cadrul unui program special care pune 
accentul pe investițiile pentru creștere 
economică, în special pe proiectele de 
infrastructură economică.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 86b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(86b) Pentru a nu agrava situația statelor 
membre care sunt deja amenințate sau 
afectate de o situație financiară dificilă, 
Comisia ar trebui, la cererea statelor 
membre în cauză și asigurând ea însăși 
gestionarea, să pună la dispoziție cât mai 
repede cu putință fondurile recuperate 
sau suspendate, prin intermediul unui 
program special care să sprijine în mod 
concret creșterea economică, de exemplu 
prin dezvoltarea infrastructurii 
economice.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 87
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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 
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.

(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 
cheltuielilor eligibile pentru o operațiune 
nu depășește 100 000 EUR. În cazul 
proiectelor de peste 10 milioane EUR, 
Comisiei ar trebui să îi revină sarcina de 
a efectua un audit obligatoriu. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea 
de audituri oricând există indicii privind o 
neregulă, o delocalizare 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 s-a dovedit fiabilă în 
perioada de finanțare anterioară.

Amendamentul 15

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 

(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 
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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.

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, decizii privind 
corecțiile financiare și decizii referitoare la 
programe speciale pentru statele membre 
care se confruntă cu dificultăți 
financiare.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) „categorie de regiuni” înseamnă 
clasificarea regiunilor ca „regiuni mai puțin 
dezvoltate”, „regiuni de tranziție” sau 
„regiuni mai dezvoltate”, în conformitate 
cu articolul 82 alineatul (2);

(19) „categorie de regiuni” înseamnă 
clasificarea regiunilor ca „regiuni mai puțin 
dezvoltate” sau „regiuni mai dezvoltate”, 
în conformitate cu articolul 82 alineatul 
(2);

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondurilor CSC este pusă în aplicare în 
cadrul gestiunii partajate între statele 
membre și Comisie, în conformitate cu 
articolul 53 litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția sumelor din FC 
transferate pentru facilitatea „Conectarea 

(7) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondurilor CSC este pusă în aplicare în 
cadrul gestiunii partajate între statele 
membre și Comisie, în conformitate cu 
articolul 53 litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția sumelor din FC 
transferate pentru facilitatea „Conectarea
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Europei” menționată la articolul 84 
alineatul (4), a acțiunilor inovatoare la 
inițiativa Comisiei în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul FEDER și a 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei.

Europei” menționată la articolul 84 
alineatul (4), a acțiunilor inovatoare la 
inițiativa Comisiei în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul FEDER și a 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei,
precum și a programelor de asistență 
pentru statele membre care se confruntă 
cu dificultăți financiare, menționate la 
articolul 22 alineatul (2a) din prezentul 
regulament.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) un rezumat privind evaluarea 
îndeplinirii condițiilor ex ante și a 
acțiunilor care urmează a fi adoptate la 
nivel național și regional, precum și 
calendarul pentru punerea lor în aplicare, în 
cazurile în care condițiile ex ante nu sunt 
îndeplinite;

(ii) un rezumat privind evaluarea 
îndeplinirii condițiilor ex ante și a 
acțiunilor care urmează a fi adoptate la 
nivel european, național și regional, 
precum și calendarul pentru punerea lor în 
aplicare, în cazurile în care condițiile ex 
ante nu sunt îndeplinite;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții ex 
ante până la termenul prevăzut în program 
constituie un motiv de suspendare a plăților 

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții ex 
ante până la termenul prevăzut în program 
constituie un motiv de suspendare a plăților 
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de către Comisie. de către Comisie. În cazul statelor membre 
care sunt amenințate sau afectate de 
dificultăți financiare, se aplică articolul 
22 alineatul (2a) (solicitarea unui 
program special, gestionat de Comisie).

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În cazul statelor membre care 
beneficiază de asistență financiară în 
conformitate cu alineatul (1) litera (d), 
Comisia poate să instituie, la cererea 
statului membru în cauză, prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare, un program special astfel cum se 
menționează la [articolul 55 alineatul (1) 
litera (a) din regulamentul financiar 
(gestiune directă)], în temeiul căruia 
plățile suspendate să poată fi utilizate în 
scopurile stabilite la alineatul (4) din 
prezentul articol (maximizarea impactului 
fondurilor disponibile asupra creșterii și 
competitivității).

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre care îndeplinesc 
condițiile stabilite la alineatul (1) 
literele (a), (b) sau (c) pot solicita 
Comisiei, în vederea stabilizării situației 
lor economice și pentru a evita pierderi 
financiare devastatoare, să lanseze un 
program special prin intermediul unui act 
de punere în aplicare, astfel cum se 
menționează la [articolul 55 alineatul (1) 
litera (a) din regulamentul financiar 
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(gestiune directă)], care să garanteze că 
plățile întrerupte și/sau retrase către statul 
membru în cauză sunt utilizate în cel mai 
scurt timp posibil în vederea îndeplinirii 
obiectivelor prevăzute la articolul 21 
alineatul (4) din prezentul regulament 
(maximizarea impactului fondurilor 
disponibile asupra creșterii și 
competitivității).

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare prioritate stabilește indicatori 
pentru a evalua progresul înregistrat în 
punerea în aplicare a programului în 
vederea atingerii obiectivelor ca bază 
pentru monitorizarea, evaluarea și 
examinarea performanțelor. Acestea
includ:

Fiecare prioritate stabilește indicatori 
calitativi și cantitativi măsurabili pentru a 
evalua progresul înregistrat în punerea în 
aplicare a programului în vederea atingerii 
obiectivelor ca bază pentru monitorizarea, 
evaluarea și examinarea performanțelor. 
Aceștia includ:

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare fond CSC, normele specifice 
fondurilor stabilesc indicatori comuni și 
pot prevedea indicatori specifici fiecărui 
program.

Pentru fiecare fond CSC, normele specifice 
fondurilor stabilesc indicatori calitativi și 
cantitativi măsurabili comuni și pot 
prevedea indicatori specifici fiecărui 
program.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre aflate într-o situație 
financiară dificilă și care îndeplinesc 
condițiile stabilite la articolul 22 
alineatul (1) pot, cu sprijinul Comisiei 
dacă este cazul, investi veniturile din 
dobânzi sau alte venituri în vederea 
maximizării creșterii și competitivității, 
mai ales în proiectele de infrastructură 
care sprijină economia.

Justificare

Instrumentul de partajare a riscului subliniază necesitatea promovării mai ales a proiectelor 
de infrastructură în statele membre care se confruntă cu dificultăți financiare, deoarece 
acestea servesc în mare măsură competitivității durabile.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) proiecte de infrastructură.

Amendamentul 26

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre aflate într-o situație 
financiară dificilă și care îndeplinesc 
condițiile stabilite la articolul 22 
alineatul (1) pot, cu sprijinul Comisiei 
dacă este cazul, investi fondurile 
menționate la alineatele (1) și (2) în 
vederea maximizării creșterii și 
competitivității, mai ales în proiectele de 
infrastructură care sprijină economia.
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului 
timp de cel puțin 10 ani de la închiderea 
programului.

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului 
timp de cel puțin 10 ani de la închiderea 
programului. Sumele rămase după zece 
ani de la închiderea programului se 
transferă către bugetul general al 
Uniunii.

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre aflate într-o situație 
financiară dificilă și care îndeplinesc 
condițiile stabilite la articolul 22 
alineatul (1) pot, cu sprijinul Comisiei 
dacă este cazul, investi fondurile 
menționate la articolul 38 alineatele (1) și 
(2) în vederea maximizării creșterii și 
competitivității, mai ales în proiectele de 
infrastructură care sprijină economia.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) adecvarea măsurilor planificate sau 
întreprinse în ceea ce privește implicarea 
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partenerilor menționați la articolul 5 în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractului 
de parteneriat și a programelor.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 62 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proceduri pentru a garanta 
corectitudinea și regularitatea cheltuielilor 
declarate;

(c) proceduri pentru a garanta 
corectitudinea și regularitatea cheltuielilor 
declarate, precum și respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare;

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Termenul de plată pentru o cerere de 
plată intermediară poate fi întrerupt de 
către ordonatorul de credite delegat, în 
sensul regulamentului financiar, pentru o 
perioadă maximă de nouă luni, în
următoarele cazuri:

(1) Termenul de plată pentru o cerere de 
plată intermediară poate fi întrerupt de 
către ordonatorul de credite delegat, în 
sensul regulamentului financiar, pentru o 
perioadă maximă de nouă luni, dacă sunt 
îndeplinite una sau mai multe din
următoarele condiții:

Justificare

Amendamentul vizează clarificarea textului.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia realizează corecții financiare 
prin anularea totală sau parțială a 

(1) Comisia realizează corecții financiare 
prin anularea totală sau parțială a 
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contribuției Uniunii la un Program și prin 
efectuarea recuperărilor de la statele 
membre pentru a exclude de la finanțarea 
Uniunii cheltuielile care nu respectă 
legislația Uniunii și legislația națională 
aplicabile, inclusiv în raport cu deficiențele 
sistemelor de gestiune și control ale 
statelor membre care au fost detectate de 
Comisie sau de Curtea de Conturi 
Europeană.

contribuției Uniunii la un Program și prin 
efectuarea recuperărilor de la statele 
membre pentru a exclude de la finanțarea 
Uniunii cheltuielile care nu respectă 
legislația Uniunii și legislația națională 
aplicabile, inclusiv în raport cu deficiențele 
sistemelor de gestiune și control ale 
statelor membre care au fost detectate de 
Comisie sau de Curtea de Conturi 
Europeană sau care au fost identificate de 
statul membru, dar nu au făcut obiectul 
unei corecții corespunzătoare realizate de 
statul membru în cauză. 

Justificare

Prin aceasta se vor oferi statelor membre stimulente pentru a remedia în mod corespunzător 
încălcările legislației.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când se decide valoarea unei 
corecții financiare în temeiul alineatului 
(1), Comisia ține seama de natura și de 
gravitatea încălcării legislației Uniunii sau 
a legislației naționale aplicabile și de 
implicațiile sale financiare pentru bugetul 
Uniunii. 

(3) Atunci când se decide valoarea unei 
corecții financiare în temeiul alineatului 
(1), Comisia ține seama de natura și de 
gravitatea încălcării legislației Uniunii sau 
a legislației naționale aplicabile, inclusiv în 
privința deficiențelor sistemelor de 
management și control ale statelor 
membre, precum și de implicațiile sale 
financiare pentru bugetul Uniunii.

Justificare

Aliniere la alineatul (1) din prezentul articol.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă un stat membru aflat într-o 
situație financiară dificilă îndeplinește 
condițiile stabilite la articolul 22 
alineatul (1), Comisia lansează, la cerere 
și prin intermediul unui act de punere în 
aplicare, un program special gestionat 
direct de aceasta în conformitate cu 
[articolul 55 alineatul (1) litera (a) din 
regulamentul financiar], pentru a 
consolida fondurile suspendate sau/și 
recuperate și veniturile din dobânzi sau 
fondurile neutilizate ale statului membru 
în cauză și pentru a le utiliza în vederea 
promovării într-un mod cât mai eficient a 
creșterii și a performanței economice, mai 
ales prin intermediul proiectelor de 
infrastructură care sprijină economia.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul statelor membre cu 
dificultăți financiare, care fac obiectul 
articolului 22 alineatul (1), fondurile 
anulate sunt investite, în temeiul unui 
program elaborat prin intermediul unui 
act de punere în aplicare și implementat 
de Comisie în conformitate cu 
[articolul 55 alineatul (1) litera (a) din 
regulamentul financiar], astfel încât să se 
acorde prioritate promovării în cea mai 
mare măsură a creșterii și dezvoltării 
economice, și în special în proiecte de 
infrastructură care sprijină economia, 
pentru a evita cauzarea altor daune 
economice în regiunile în cauză.

Amendamentul 36
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Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Resurse pentru obiectivul privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă sunt repartizate între următoarele 
trei categorii de regiuni NUTS nivelul 2:

(2) Resurse pentru obiectivul privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă sunt repartizate între următoarele 
două categorii de regiuni NUTS nivelul 2:

Amendamentul 37

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 38

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 două 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 raportează la PIB-ul mediu 
al UE-27 pentru aceeași perioadă de 
referință.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Imediat după intrarea în vigoare a (4) Imediat după intrarea în vigoare a 
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prezentului regulament, Comisia adoptă, 
printr-un act de punere în aplicare, o 
decizie prin care stabilește lista regiunilor 
care îndeplinesc criteriile celor trei
categorii de regiuni de la alineatul (2) și a 
statelor membre care îndeplinesc criteriile 
de la alineatul (3). Lista respectivă este 
valabilă de la 1 ianuarie 2014 până la 
31 decembrie 2020.

prezentului regulament, Comisia adoptă, 
printr-un act de punere în aplicare, o 
decizie prin care stabilește lista regiunilor 
care îndeplinesc criteriile celor două
categorii de regiuni de la alineatul (2) și a 
statelor membre care îndeplinesc criteriile 
de la alineatul (3). Lista respectivă este
valabilă de la 1 ianuarie 2014 până la 
31 decembrie 2020.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 50,13% (și anume, un total de 
162 589 839 384 EUR) pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate;

(a) 62,14 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 12,01 % (și anume, un total de 
38 951 564 661 EUR) pentru regiunile de 
tranziție;

eliminat

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 16,39 % (și anume, un total de 
53 142 922 017 EUR) pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(c) 16,39 % pentru regiunile mai 
dezvoltate;
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 21,19% (și anume, un total de 
68 710 486 782 EUR) pentru statele 
membre care beneficiază de contribuții din 
Fondul de coeziune;

(d) 21,19% pentru statele membre care 
beneficiază de contribuții din Fondul de 
coeziune;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 0,29% (și anume, un total de 
925 680 000 EUR) ca finanțare 
suplimentară pentru regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și pentru regiunile NUTS nivelul 
2 care îndeplinesc criteriile stabilite la 
articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Tratatul 
privind aderarea Austriei, Finlandei și 
Suediei.

(e) 0,29% ca finanțare suplimentară pentru 
regiunile ultraperiferice menționate la 
articolul 349 din tratat și pentru regiunile 
NUTS nivelul 2 care îndeplinesc criteriile 
stabilite la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la 
Tratatul privind aderarea Austriei, 
Finlandei și Suediei.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
și regiunile de tranziție;

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3
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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 15 % din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate și 25 % 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.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană reprezintă 
3,48% din resursele globale disponibile 
pentru angajamentul bugetar din fonduri 
pentru perioada 2014 – 2020 (și anume, un 
total de 11 700 000 004 EUR).

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană reprezintă 
7 % din resursele globale disponibile 
pentru angajamentul bugetar din fonduri 
pentru perioada 2014 – 2020.

Justificare

A se vedea punctul 37 din Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la 
cel de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de 
coeziune după 2013 (2011-2035(INI)).

Amendamentul 48

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 

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

de regiuni.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Verificarea menținerii în această 
perioadă a nivelului de cheltuieli 
structurale publice sau asimilabile în 
temeiul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă se 
efectuează exclusiv în statele membre în 
care regiunile mai puțin dezvoltate și 
regiunile de tranziție reprezintă cel puțin 
15% din totalul populației.

eliminat

Justificare

Condiția adiționalității ar trebui verificată în toate statele membre; a se vedea punctele 1 și 2 
din Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 (2011/2035(INI)): „recunoaște, de 
asemenea, că fondurile europene aduc valoare adăugată în cazul în care proiectele finanțate 
pe plan național, regional și local contribuie la realizarea obiectivelor paneuropene privind 
integrarea europeană, creșterea economică, cercetarea (...), iar acest fapt nu ar putea fi 
realizat fără impulsul european”.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 90 

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER și Fondul de coeziune pot să 
finanțeze, în cadrul unui program 
operațional sau al unor programe 
operaționale, o operațiune care include un 
ansamblu de lucrări, activități sau servicii 
destinate să îndeplinească prin ele însele o 
funcție indivizibilă cu caracter economic 
sau tehnic precis, care urmăresc obiective 
clar identificate și al căror cost total 
depășește 50 000 000 EUR (denumită în 

FEDER și Fondul de coeziune pot să 
finanțeze, în cadrul unui program 
operațional sau al unor programe 
operaționale, o operațiune care include un 
ansamblu de lucrări, activități sau servicii 
destinate să îndeplinească prin ele însele o 
funcție indivizibilă cu caracter economic 
sau tehnic precis, care urmăresc obiective 
clar identificate și al căror cost total 
depășește 10 000 000 EUR (denumită în 
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continuare „proiect major”). Instrumentele 
financiare nu sunt considerate proiecte 
majore.

continuare „proiect major”). Instrumentele 
financiare nu sunt considerate proiecte 
majore.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când evaluează proiecte 
majore, Comisia verifică dacă contribuția 
financiară a fondurilor ar duce la pierderi 
considerabile de locuri de muncă în 
unități existente din Uniune, pentru a 
garanta că finanțarea din partea Uniunii 
nu sprijină delocalizarea întreprinderilor 
în cadrul Uniunii.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 116 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea de audit se asigură că se 
efectuează audituri ale sistemelor de 
gestiune și control, ale unui eșantion 
adecvat de operațiuni și ale conturilor 
anuale.

Autoritatea de audit se asigură că se 
efectuează audituri ale funcționării 
corespunzătoare a sistemului de gestiune 
și control din cadrul programelor 
operaționale și ale unui eșantion adecvat 
de operațiuni pe baza cheltuielilor 
declarate Comisiei. Metode de eșantionare 
corespunzătoare sunt toate metodele 
statistice. În cazul în care, din cauza 
numărului limitat de operațiuni, aceste 
metode nu sunt posibile, se poate utiliza o 
metodă nestatistică oficială, asigurând un 
eșantion reprezentativ de cheltuieli 
declarate și permițând autorității de audit 
să tragă concluzii fiabile în ceea ce
privește funcționarea eficientă a 
sistemului.
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Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 116 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 142 
pentru a stabili condițiile pe care trebuie 
să le îndeplinească auditurile respective.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 142, 
stabilind metodele de eșantionare 
statistice sau nestatistice corespunzătoare.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a decide dacă va solicita aceste 
documente, Comisia ia în considerare dacă 
sistemele de gestiune și control pentru 
programul operațional sunt similare celor 
în vigoare pentru perioada de programare 
anterioară, dacă autoritatea de management 
îndeplinește totodată și funcțiile autorității 
de certificare, precum și orice dovezi ale 
funcționării lor eficiente.

Pentru a decide dacă va solicita aceste 
documente, Comisia aplică o metodă 
bazată pe riscuri, luând în considerare 
dacă sistemele de gestiune și control pentru 
programul operațional sunt similare celor 
în vigoare pentru perioada de programare 
anterioară, dacă autoritatea de management 
îndeplinește totodată și funcțiile autorității 
de certificare, precum și orice dovezi ale 
funcționării lor eficiente.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 4 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ordonatorii de credite delegați explică în 
raportul lor anual de activitate modul în 
care Comisia și-a exercitat rolul de 
supervizare în privința acreditării.

Justificare

Amendamentul preia recomandarea CCE de la punctele 25 și 26 din avizul nr. 7/2011 al 
acesteia.
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Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dacă un stat membru aflat într-o 
situație financiară dificilă îndeplinește 
condițiile stabilite la articolul 22 
alineatul (1), Comisia lansează, la cerere 
și prin intermediul unui act de punere în 
aplicare, un program special gestionat 
direct de aceasta în conformitate cu 
[articolul 55 alineatul (1) litera (a) din 
regulamentul financiar], pentru a 
consolida fondurile suspendate și/sau 
recuperate și veniturile din dobânzi sau 
fondurile neutilizate ale statului membru 
în cauză și pentru a le utiliza în vederea 
promovării într-un mod cât mai eficient a 
creșterii, mai ales prin intermediul 
proiectelor de infrastructură care sprijină 
economia.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 131 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când lansează procedura în 
conformitate cu articolul 137, Comisia 
poate efectua corecții financiare privind 
cheltuielile doar pentru anii contabili în 
care conturile anuale au fost sau ar fi 
trebuit să fie transmise. Cheltuielile 
considerate închise în conformitate cu 
alineatele (1) și (2) ale prezentului articol, 
pentru care perioada de 3 ani prevăzută la 
articolul 132 alineatul (1) a expirat, nu 
fac obiectul unor corecții financiare decât 
în cazul constatării unor nereguli legate 
de nerespectarea articolului 61 și în 
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cazurile menționate la articolul 136 
alineatele (4) și (5).

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 134 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate sau o parte din plățile 
intermediare la nivelul axelor prioritare sau 
al programelor operaționale pot fi 
suspendate de către Comisie atunci când: 

(1) Toate sau o parte din plățile 
intermediare la nivelul axelor prioritare sau 
al programelor operaționale pot fi 
suspendate de către Comisie dacă este 
respectată cel puțin una dintre 
următoarele condiții: 

Justificare

Amendamentul vizează clarificarea textului.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuția din partea fondurilor 
anulată în conformitate cu alineatul (2) 
poate fi reutilizată de către statul membru 
în programul operațional în cauză, sub 
rezerva dispozițiilor de la alineatul (4).

(3) Cu condiția ca neregulile să fi fost 
prevenite, identificate și corectate și sub 
rezerva unei ajustări financiare adecvate 
din partea statului membru, contribuția 
din partea fondurilor anulată în 
conformitate cu alineatul (2) poate fi 
reutilizată de către statul membru în 
programul operațional în cauză, o singură 
dată, sub rezerva dispozițiilor de la 
alineatul (4).

Justificare

Clarificarea ideii că trebuie să se permită statelor membre să reutilizeze fondurile în cazul în 
care descoperă nereguli și le remediază în mod corespunzător pe cont propriu.
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Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Corecțiile financiare nu aduc 
atingere cerințelor statului membru 
respectiv referitoare la recuperarea 
sumelor în cauză, în conformitate cu 
articolul 112 alineatul (2). 

Justificare

Amendamentul clarifică faptul că recuperările se realizează în orice caz.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 136 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia efectuează corecțiile financiare 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, prin anularea, integrală sau 
parțială, a contribuției UE la un program 
operațional în conformitate cu articolul 77, 
în cazul în care, după efectuarea 
examinărilor necesare, ajunge la concluzia
că:

(1) Comisia efectuează corecțiile financiare 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, prin anularea, integrală sau 
parțială, a contribuției UE la un program 
operațional în conformitate cu articolul 77, 
în cazul în care, după efectuarea 
examinărilor necesare, ajunge la concluzia 
că este îndeplinită cel puțin una dintre 
următoarele condiții:

Justificare

Amendamentul vizează clarificarea textului.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 137 – alineatul 6 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice corecție financiară care are ca 
rezultat o corecție netă devine venit alocat 
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în același capitol al bugetului general al 
Uniunii.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 137 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dacă un stat membru aflat într-o 
situație financiară dificilă îndeplinește 
condițiile stabilite la articolul 22 
alineatul (1), Comisia lansează, la cerere 
și prin intermediul unui act de punere în 
aplicare, un program special gestionat 
direct de aceasta în conformitate cu 
[articolul 55 alineatul (1) litera (a) din 
regulamentul financiar], pentru a 
consolida fondurile suspendate sau/și 
recuperate și veniturile din dobânzi sau 
fondurile neutilizate ale statului membru 
în cauză și pentru a le utiliza în vederea 
promovării într-un mod cât mai eficient a 
creșterii, mai ales prin intermediul 
proiectelor de infrastructură care sprijină 
economia.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 142 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La cererea Parlamentului European 
sau a Consiliului, Curtea Europeană de 
Conturi își dă avizul cu privire la actele 
delegate menționate la articolul 20 
alineatul (4), articolul 54 alineatul (1), 
articolul 58, articolul 77 alineatul (1), 
articolul 112 alineatul (2), articolul 114 
alineatele (8), (9) și (10), articolul 116 
alineatele (1) și (6) și articolul 136 
alineatul (6).
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Justificare

Aceasta permite Parlamentului și Consiliului să-și formeze propria opinie pe baza unui 
raport al specialiștilor de la Curtea de Conturi.
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