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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În acest stadiu al procedurii de negociere, raportorul dorește să depună anumite amendamente 
legate de următoarele chestiuni:

- Amendamentele depuse în legătură cu articolul 7 abordează două chestiuni separate. 
Prin primul amendament se intenționează să se ofere statelor membre participante 
posibilitatea de a avea un singur organism desemnat să emită avize cu privire la 
chestiuni ce țin de egalitate, ceea ce ar duce la o simplificare semnificativă a punerii în 
aplicare a acestei cerințe. Al doilea amendament este propus pentru a clarifica procesul 
de efectuare a unei modificări a unui program de cooperare, deoarece propunerea 
Comisiei nu abordează în prezent acest aspect.

- Pentru a simplifica și a alinia Regulamentul CTE la Regulamentul privind dispozițiile 
comune (RDC), s-a depus un amendament la articolul 20 care stipulează că autoritatea 
de audit dintr-un stat membru ar trebui să poată exista în cadrul aceluiași organism ca 
și autoritatea de management, cu condiția ca acestea să fie independente din punct de 
vedere funcțional.

- S-ar putea ca autoritățile de audit să nu aibă drepturile necesare pentru a efectua 
audituri în diversele state membre. Prin urmare, propunerea Comisiei permite 
existența unui grup de auditori în care fiecare stat membru să aibă reprezentanți. 
Amendamentele depuse în legătură cu articolul 23 clarifică faptul că reprezentanții 
respectivi trebuie să fie independenți și să aibă cunoștințele de specialitate și 
competențele profesionale necesare. De asemenea, autoritatea de audit ar trebui să 
explice în cadrul strategiei de audit măsurile luate în această privință.

- Amendamentul depus în legătură cu articolul 25 oferă posibilitatea de a utiliza un cont 
unic pentru toate fluxurile de numerar legate de un anumit program de cooperare. O 
astfel de posibilitate ar simplifica gestionarea și ar permite existența unei piste de audit 
clare.

Deși în această etapă nu s-au depus amendamente relevante, raportorul dorește să atragă 
atenția comisiei asupra a trei chestiuni care ar putea necesita o analiză suplimentară în funcție 
de rezultatele dezbaterii privind RDC (COM(2011)0615):

(1) RDC stabilește normele de efectuare a unei analize a performanței în 2017 și în 2019 
pentru a evalua gradul de realizare a obiectivelor stabilite în programe. Nu este pe 
deplin clar cum se va aplica această cerință în ceea ce privește Regulamentul CTE, 
având în vedere diverșii actori implicați.

(2) RDC introduce „contracte de parteneriat” care vor prevedea măsurile de asigurare a 
alinierii programelor operaționale la obiectivele Uniunii pentru 2020. Regulamentul 
CTE nu abordează problemele specifice ale contractelor de parteneriat ce apar ca 
urmare a cooperării transfrontaliere dintre statele membre și țări terțe cu structuri 
foarte diferite.



PE480.662v02-00 4/10 AD\903305RO.doc

RO

(3) Conform articolului 41 din RDC, se instituie un „comitet de monitorizare” a punerii în 
aplicare a programului. Un astfel de comitet de monitorizare va trebui instituit și 
pentru programele de cooperare teritorială europeană. Cu toate acestea, propunerea 
Comisiei nu abordează particularitățile programelor de CTE, în special problema 
legată de drepturile de vot, având în vedere structurile diferite din statele membre și 
din țările terțe.

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 referitoare la execuția 
bugetului anual al Uniunii.  Este necesar 
să se asigure coerența între respectivul 
regulament și dispozițiile care 
reglementează FEDER.
___________
1 JO L …

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) O autoritate de audit unică ar trebui să 
răspundă de îndeplinirea tuturor funcțiilor 
enumerate la articolul 116 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] în 
scopul de a asigura standarde uniforme în 
întreaga zonă vizată de program. În cazul 

(31) O autoritate de audit unică ar trebui să 
răspundă de îndeplinirea tuturor funcțiilor 
enumerate la articolul 116 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] în 
scopul de a asigura standarde uniforme în 
întreaga zonă vizată de program. În cazul 
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în care acest lucru nu este posibil, un grup 
de auditori ar trebui să poată oferi asistență 
autorității de audit a programului.

în care acest lucru nu este posibil, un grup 
de auditori ar trebui să poată oferi asistență 
autorității de audit a programului. Ar trebui 
să se impună aplicarea standardelor 
internaționale de audit pentru a se 
garanta un nivel adecvat de calitate a 
activităților de audit în cauză.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre depun un aviz al 
organismelor naționale de promovare a 
egalității privind măsurile prevăzute la 
punctele (ii) și (iii), împreună cu 
propunerea pentru un program de 
cooperare.

Statele membre depun un aviz al 
organismelor naționale de promovare a 
egalității privind măsurile prevăzute la 
punctele (ii) și (iii), împreună cu 
propunerea pentru un program de 
cooperare. Statele membre pot desemna 
un organism național de promovare a 
egalității care să emită avizul respectiv cu 
privire la toate elementele fiecărui 
program de cooperare.

Justificare

Prin acest amendament se intenționează să se ofere statelor membre participante 
posibilitatea de a avea un singur organism desemnat să emită avizul cu privire la chestiuni ce 
țin de egalitate, ceea ce ar duce la o simplificare semnificativă a punerii în aplicare a acestei 
cerințe.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre și țările sau teritoriile 
terțe participante, dacă este cazul, confirmă 
în scris acordul lor cu privire la conținutul 
unui program de cooperare înainte de 
transmiterea acestuia Comisiei. Acest 

(5) Statele membre și țările sau teritoriile 
terțe participante, dacă este cazul, confirmă 
în scris acordul lor cu privire la conținutul 
unui program de cooperare înainte de 
transmiterea acestuia Comisiei. Acest 
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acord include, de asemenea, un angajament 
al tuturor statelor membre participante de a 
furniza cofinanțarea necesară pentru a pune 
în aplicare programul de cooperare.

acord include, de asemenea, un angajament 
al tuturor statelor membre participante de a 
furniza cofinanțarea necesară pentru a pune 
în aplicare programul de cooperare. 
Aceeași procedură, și anume acordul 
tuturor statelor membre și țărilor sau 
teritoriilor terțe participante este necesară 
în cazul unei modificări a programului de 
cooperare în conformitate cu articolul 26 
din Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 
[RDC].

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile de personal ale unei operațiuni 
pot fi calculate la o rată forfetară de până la 
15 % din costurile directe, altele decât 
costurile de personal ale operațiunii 
respective.

Costurile de personal ale unei operațiuni 
pot fi calculate la o rată forfetară de până la 
20 % din costurile directe, altele decât 
costurile de personal ale operațiunii 
respective.

Justificare

Procentajul propus de Comisie pare insuficient având în vedere caracterul programelor de 
CTE, ale căror costuri de personal sunt deosebit de ridicate.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) 
și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP], statele membre care participă la un 
program de cooperare desemnează o 
autoritate de management unică și, în 
sensul articolului 113 alineatul (4) din 
regulamentul respectiv, o autoritate de 
audit unică, care sunt situate în același stat 
membru.

(1) În sensul articolului 113 alineatele (1) 
și (2) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDC], statele membre care participă la un 
program de cooperare desemnează o 
autoritate de management unică și, în 
sensul articolului 113 alineatul (4) din 
regulamentul respectiv, o autoritate de 
audit unică, care sunt situate în același stat 
membru. Statele membre care participă la 
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un program de cooperare pot desemna 
autoritatea de management unică drept 
autoritate de certificare.

Justificare

Este important ca autoritatea de management a unui program de CTE să nu fie obligată să 
răspundă și de certificarea programului; fuzionarea funcțiilor de management și de 
certificare ar trebui să fie opțională.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă se respectă principiul separării 
funcțiilor, autoritatea de management și 
autoritatea de audit pot face parte din 
aceeași autoritate publică sau din același 
organism public. 

Justificare

Acest amendament s-a depus pentru a simplifica și a alinia Regulamentul CTE la RDC, care 
stipulează că autoritatea de audit dintr-un stat membru ar trebui să poată exista în cadrul 
aceluiași organism ca și autoritatea de management, cu condiția ca acestea să fie 
independente din punct de vedere funcțional. Acest lucru permite statelor membre să continue 
să dezvolte competențele dobândite în perioada de programare actuală. 

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controlorii respectivi, în cazul în care este 
posibil, sunt aceleași organisme 
responsabile pentru efectuarea acestor 
verificări pentru programele operaționale 
în cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă sau, în cazul țărilor terțe, 
pentru efectuarea verificărilor comparabile 

Controlorii respectivi pot fi aceleași 
organisme responsabile pentru efectuarea 
acestor verificări pentru programele 
operaționale în cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă sau, în cazul 
țărilor terțe, pentru efectuarea verificărilor 
comparabile în cadrul instrumentelor de 
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în cadrul instrumentelor de politică externă 
ale Uniunii.

politică externă ale Uniunii.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Auditorii sunt independenți din punct 
de vedere funcțional de controlorii care 
efectuează verificări în temeiul articolului 
22.

(3) Autoritatea de audit se asigură că toți 
reprezentanții menționați la alineatul (2) 
sunt independenți din punct de vedere 
funcțional, în special de controlorii care 
efectuează verificări în temeiul articolului 
22 și că au cunoștințele de specialitate și 
competențele profesionale necesare 
pentru a efectua auditurile în 
conformitate cu standardele de audit 
acceptate la nivel internațional. 

Justificare

Autoritatea de audit joacă un rol important în exercitarea de către Comisie a atribuțiilor sale 
de supraveghere. Aplicarea standardelor de audit acceptate la nivel internațional asigură un 
nivel adecvat de calitate a activității de audit. În plus, acest amendament clarifică faptul că 
toți acești reprezentanți trebuie să fie independenți și să aibă cunoștințele de specialitate și 
competențele profesionale necesare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Strategia de audit prevăzută la 
articolul 116 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC] 
conține o explicație referitoare la 
măsurile luate de autoritatea de audit 
pentru a se conforma cerințelor prevăzute 
la alineatul (3).
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Justificare

S-ar putea ca autoritățile de audit să nu aibă drepturile necesare pentru a efectua audituri în 
diversele state membre. Prin urmare, propunerea Comisiei permite existența unui grup de 
auditori în care fiecare stat membru să aibă reprezentanți. Autoritatea de audit ar trebui să 
explice în cadrul strategiei de audit măsurile luate în această privință.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Rapoartele autorității de audit sunt 
transmise instituțiilor naționale de audit 
din statele membre care participă la 
programul de cooperare teritorială, 
precum și Curții de Conturi Europene.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul din partea FEDER pentru 
programele de cooperare se plătește într-un 
cont unic care nu are niciun subcont 
național.

(1) Sprijinul din partea FEDER pentru 
programele de cooperare se plătește într-un 
cont unic care nu are niciun subcont 
național. Acest cont poate fi folosit pentru 
toate cheltuielile și veniturile legate de 
programele respective.

Justificare

Acest amendament oferă posibilitatea de a utiliza un cont unic pentru toate fluxurile de 
numerar legate de un anumit program de cooperare. O astfel de posibilitate ar simplifica 
gestionarea și ar permite existența unei piste de audit clare.
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