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AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și 
afaceri sociale, 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. […] privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
anual al Uniunii stabilește principiile 
generale care reglementează execuția 
bugetului anual al Uniunii. Prin urmare, 
este necesar să se asigure coerența între 
respectivul regulament și dispozițiile care 
reglementează FSE.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) obligațiile autorităților referitoare la 
program în ceea ce privește gestionarea, 
controlul și auditul operațiunii sunt 
îndeplinite de către autoritățile 
responsabile de programul în cadrul căruia 
operațiunea respectivă este susținută sau 
acestea încheie acorduri cu autoritățile din 
statul membru în care operațiunea este 
implementată, sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor prevăzute la alineatul (2) litera 
(a) și a obligațiilor în ceea ce privește 
gestionarea, controlul și auditul 
operațiunii.

(b) obligațiile autorităților referitoare la 
program în ceea ce privește gestionarea, 
controlul și auditul operațiunii sunt 
îndeplinite de către autoritățile 
responsabile de programul în cadrul căruia 
operațiunea respectivă este susținută sau 
acestea încheie acorduri cu autoritățile din 
statul membru în care operațiunea este 
implementată.
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Justificare

Aliniere cu COM(2011)0615.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În plus față de cheltuielile prevăzute la 
articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr. […], achiziționarea de 
infrastructură, terenuri și bunuri imobiliare 
nu este eligibilă pentru o contribuție din 
partea FSE.

(3) În plus față de cheltuielile prevăzute la 
articolul 59 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr. […], achiziționarea de 
infrastructură, terenuri și bunuri imobiliare,
indiferent de valoare, nu este eligibilă 
pentru o contribuție din partea FSE.

Justificare

Aliniere cu COM(2011)0615.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul exclusiv al auditului financiar 
este de a verifica îndeplinirea condițiilor în 
vederea rambursării de către Comisie, pe 
baza baremurilor standard pentru costuri 
unitare și sume forfetare.

Obiectivul oricărui audit financiar 
considerat necesar este de a verifica 
îndeplinirea condițiilor în vederea 
rambursării de către Comisie, pe baza 
baremurilor standard pentru costuri unitare 
și sume forfetare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul utilizării acestor forme de 
finanțare, statul membru poate să aplice 
propriile sale practici contabile pentru 

În cazul utilizării acestor forme de 
finanțare, statul membru poate să aplice 
propriile sale practici contabile pentru 



AD\903602RO.doc 5/8 PE480.546v02-00

RO

susținerea operațiunilor. În sensul 
prezentului regulament și al 
Regulamentului (UE) nr. […], aceste 
practici contabile și sumele rezultate nu 
fac obiectul unui audit efectuat de către 
autoritatea de audit sau de către Comisie.

susținerea operațiunilor.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia are competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 16, 
pentru a defini norme și condiții specifice 
privind cererile statelor membre, inclusiv 
plafoane pentru garanții bazate pe politici, 
asigurând, în special, că utilizarea lor nu 
duce la niveluri excesive ale datoriei 
organismelor publice.

Comisia are competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 16, 
pentru a defini norme și condiții specifice 
privind cererile statelor membre, inclusiv 
plafoane pentru garanții bazate pe politici, 
asigurând, în special, că utilizarea lor nu 
duce la niveluri excesive ale datoriei 
organismelor publice. Actele delegate 
respective respectă principiile prevăzute în 
Regulamentul (UE) nr. [...] privind 
normele financiare aplicabile bugetului 
anual al Uniunii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Anexă – punctul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatori comuni privind gestionarea 
fondurilor FSE în statele membre:
- numărul total al angajaților responsabili 
cu gestionarea, aprobarea și controlul 
fondurilor FSE în statele membre.
Toate datele trebuie defalcate în funcție 
de nivelurile NUTS corespunzătoare.

Amendamentul 8
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Propunere de regulament
Anexă – punctul 1 – paragraful 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste date privind participanții care iau 
parte la o operațiune sprijinită din FSE 
trebuie furnizate în rapoartele anuale de 
implementare, astfel cum se prevede la 
articolul 44 alineatele (1) și (2) și la 
articolul 101 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Toate datele 
trebuie defalcate în funcție de sex.

Aceste date privind participanții care iau 
parte la o operațiune sprijinită din FSE 
trebuie furnizate în rapoartele anuale de 
implementare, astfel cum se prevede la 
articolul 44 alineatele (1) și (2) și la 
articolul 101 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Toate datele 
trebuie defalcate în funcție de sex și de 
nivelurile NUTS corespunzătoare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Anexă – punctul 2 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de implementare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatele (1) și (2) 
și la articolul 101 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […].

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de implementare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatele (1) și (2) 
și la articolul 101 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Datele trebuie 
defalcate în funcție de nivelurile NUTS 
corespunzătoare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Anexă – punctul 3 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de implementare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatele (1) și (2) 
și la articolul 101 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Toate datele 
trebuie defalcate în funcție de sex.

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de implementare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatele (1) și (2) 
și la articolul 101 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Toate datele 
trebuie defalcate în funcție de sex și de 
nivelurile NUTS corespunzătoare.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Anexă – punctul 4 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de implementare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Datele trebuie 
colectate pe baza unui eșantion 
reprezentativ de participanți în cadrul 
fiecărei axe prioritare. Valabilitatea internă 
a eșantionului ar trebui asigurată astfel 
încât datele să poată fi generalizate la nivel 
de axă prioritară. Toate datele trebuie 
defalcate în funcție de sex.

Aceste date trebuie furnizate în rapoartele 
anuale de implementare, astfel cum se 
prevede la articolul 44 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. […]. Datele trebuie 
colectate pe baza unui eșantion 
reprezentativ de participanți în cadrul 
fiecărei axe prioritare. Valabilitatea internă 
a eșantionului ar trebui asigurată astfel 
încât datele să poată fi generalizate la nivel 
de axă prioritară. Toate datele trebuie 
defalcate în funcție de sex și de nivelurile 
NUTS corespunzătoare.
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