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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În lumina noului cadru financiar multianual anunțat pentru perioada 2014-2020 și a 
„reglementării inteligente”, Comisia propune un nou regulament care simplifică normele 
privind fondurile. Comisia observă că diversitatea și fragmentarea normelor care 
reglementează programele de cheltuieli pentru perioada curentă determină perceperea lor 
drept complicate și greu de gestionat și controlat. De asemenea, Comisia ia act de faptul că 
fondurile urmăresc obiective de politică complementare, iar eficacitatea lor poate, prin 
urmare, să fie optimizată prin coordonarea acestora printr-un set comun de norme și cerințe de 
bază.

Propunerea de regulament al Comisiei a fost transmisă într-un moment deosebit de sensibil, 
dat fiind impactul grav al crizei economice și financiare asupra creșterii în multe state 
membre și date fiind efectele sale dezastruoase din perspectivă socială. Numeroase state 
membre sunt afectate de recesiune și de o destrămare a structurii sociale, în timp ce șomajul și 
sărăcia cresc în întreaga Uniune Europeană.

Acest lucru a avut un impact enorm asupra regiunilor europene, agravând, pe de o parte, 
inegalitățile existente și adăugând, pe de altă parte, noi dezechilibre. În acest context, politica 
regională și cea de coeziune au de jucat un rol vital. 

Criza financiară, cuplată cu presiunea crescută asupra bugetelor statelor membre, determină 
limitarea fondurilor naționale destinate implementării programelor europene și proiectelor 
productive de investiții publice. În consecință, fondurile furnizează finanțarea necesară pentru 
proiecte și pot contribui, într-o mare măsură, la redresarea economică a statelor membre 
afectate de criză și pot ajuta la reducerea inegalităților sociale. 

Măsurile de creștere a dimensiunii, eficacității și flexibilității operațiunilor de finanțare ar 
putea ajuta la sprijinirea activităților care generează creștere economică și promovează politici 
care vizează ocuparea completă a forței de muncă, reducând, astfel, numărul șomerilor. 

Raportorul pentru aviz consideră că propunerea de regulament al Comisiei care stabilește 
prevederi comune pentru fondurile care furnizează contribuții în temeiul politicii de coeziune 
ar putea, sub rezerva anumitor condiții, să ajute la creșterea eficacității acestora și să asigure 
utilizarea optimă a fondurilor.

Cu toate acestea, raportorul pentru aviz nu este de acord cu propunerea Comisiei de a include 
politica de coeziune, împreună cu obiectivele și finanțarea aferente, în strategia pe termen 
lung Europa 2020, considerând că acest lucru i-ar distorsiona și submina adevăratul scop. 
Politica de coeziune este concepută pentru a asigura o creștere echilibrată și armonioasă în 
statele membre în vederea obținerii unei coeziuni economice și sociale veritabile. Din contră, 
politicile urmate până acum în cadrul Strategiei Europa 2020 agravează consecințele crizei și 
cresc inegalitățile sociale, șomajul și sărăcia. 
De asemenea, raportorul pentru aviz respinge orice încercare de a stabili o legătură între 
politica de coeziune și fondurile conexe, pe de o parte, și pactul de stabilitate și de creștere, 
guvernanța economică și orice convergență economică și financiară dintre statele membre, pe 
de altă parte. Consideră că politica de coeziune nu trebuie să fie legată de capacitatea statelor 
membre de a pune în aplicare politici economice alternative anticiclice, iar finanțarea pentru 
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regiunile europene nu trebuie să depindă de respectarea obiectivelor macroeconomice impuse 
de politicile economice ale UE. Penalizarea statelor membre nu va crește eficiența politicii de 
coeziune, iar amânarea plăților va da o grea lovitură statelor membre destinatare aflate în 
dificultate.

Raportorul pentru aviz salută propunerea de a crește cu 10% finanțarea destinată statelor 
membre aflate în dificultăți financiare. El consideră că aplicarea imediată a acestei majorări și 
actualizarea procedurilor de finanțare va ajuta la punerea în aplicare a proiectelor concepute 
pentru asigurarea dezvoltării durabile și a ocupării complete a forței de muncă. 

În fine, raportorul pentru aviz consideră că eligibilitatea pentru finanțare ar trebui să se bazeze 
pe creșterea efectivă, nu doar pe expansiunea activității economice și recomandă, în 
consecință, să se utilizeze și alți indicatori pe lângă PIB pentru a se garanta că se ține seama și 
de alți factori economici, sociali și de mediu. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Criza economică și financiară a 
afectat în mod grav statele membre și pe 
cetățenii acestora și a avut un impact de 
anvergură asupra tuturor regiunilor 
europene. Numeroase state membre sunt 
afectate de recesiunea economică și de o 
deteriorare a condițiilor sociale, șomajul 
atingând, în același timp, niveluri-record. 
Aceasta duce la apariția unor noi 
inegalități între regiuni în ceea ce privește 
creșterea economică și la agravarea 
inegalităților existente. În acest context, 
politica de coeziune îndeplinește un scop 
deosebit de important, aducând o 
contribuție decisivă la stimularea 
economiei, promovarea dezvoltării 
durabile, inteligente și favorabile 
incluziunii și reducerea inegalităților 
sociale și geografice. Dat fiind că 
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declanșarea crizei a mărit presiunea 
asupra resurselor financiare publice de la 
nivel național și a redus capacitatea de 
împrumut a sectorului privat, fondurile 
cadrului strategic comun (CSC) 
furnizează resursele esențiale pentru a 
combate consecințele crizei. Prin urmare, 
este necesar să se asigure o mai mare 
flexibilitate a măsurilor din domeniul 
politicii de coeziune pentru a crește la 
maximum și a optimiza utilizarea 
fondurilor CSC.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Politica de coeziune ar trebui să 
sprijine politici alternative de creștere 
economică, care urmăresc realizarea unei 
convergențe reale și asigurarea unei 
dezvoltări durabile. Măsurile luate în 
acest context ar trebui să promoveze 
solidaritatea, crearea de locuri de muncă 
și ocuparea forței de muncă pe termen 
lung, furnizarea unor servicii publice de 
foarte bună calitate, justiția în probleme 
de mediu și reducerea șomajului și a 
excluziunii sociale.

Amendamentul 3

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 

eliminat
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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 
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

Orice încercare de a stabili o legătură între politica de coeziune și obiectivele și fondurile 
conexe, pe de o parte, și Pactul de stabilitate și de creștere, guvernanța economică și 
convergența economică și financiară dintre statele membre, pe de altă parte, este 
inadmisibilă. Impunerea unor condiții macroeconomice nu este coerentă nici cu obiectivele 
anunțate, nici cu scopul efectiv al politicii de coeziune.

Amendamentul 4

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

(19a) Politica de coeziune nu ar trebui să 
fie legată nici de Pactul de stabilitate și de 
creștere, nici de pachetul privind 
guvernanța economică, care face Pactul 
mai strict. Punctul lor de plecare este în 
mod evident diferit, iar obiectivele lor sunt 
diametral opuse. Scopul politicii de 
coeziune nu ar trebui să fie de a impune 
condiții macroeconomice și financiare 
restrictive care implică măsuri de 
austeritate sau de a penaliza statele 
membre. Din contră, politica de coeziune 
este concepută pentru reducerea și 
soluționarea inegalităților și problemelor 
care apar în urma punerii în aplicare a 
principiilor economiei de piață în 
regiunile europene, ajutând, astfel, la 
reducerea inegalităților în materie de 
creștere economică din statele membre și 
la promovarea coeziunii economice și 
sociale, în vederea obținerii unei 
convergențe reale.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Instrumentele financiare sunt tot mai 
importante ca urmare a efectului lor de 
pârghie asupra fondurilor CSC, a 
capacității lor de a combina diferite forme 
de resurse publice și private pentru a 
sprijini obiectivele în materie de politici 
publice și a faptului că formele de 
finanțare reînnoibile măresc viabilitatea 
pe termen lung a acestei asistențe.

(22) Instrumentele financiare sunt tot mai 
importante ca urmare a efectului lor de 
pârghie asupra fondurilor CSC, a 
capacității lor de a combina diferite forme 
de resurse publice și private pentru a 
sprijini obiectivele în materie de politici 
publice, de a promova parteneriatele 
public-private, de a pune la dispoziție 
surse alternative de finanțare și de a 
asigura mijloace financiare reînnoibile 
importante pentru investițiile strategice,
sprijinind investițiile pe termen lung, 
durabile și intensificând potențialul de 
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creștere al Uniunii.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Instrumentele financiare sprijinite de 
fondurile CSC ar trebui să fie utilizate 
pentru a răspunde anumitor nevoi ale pieței 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor, în conformitate cu 
obiectivele programelor, și nu ar trebui să 
excludă finanțarea privată. Prin urmare, 
decizia de a finanța măsurile de sprijin prin 
intermediul instrumentelor financiare ar 
trebui să fie stabilită pe baza unei analize
ex ante.

(23) Instrumentele financiare sprijinite de 
fondurile CSC ar trebui să fie utilizate 
pentru a identifica și a aborda anumite 
deficiențe ale pieței sau situații de 
investiții sub nivelul optim și, astfel, 
pentru a răspunde anumitor nevoi ale 
pieței într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor, în conformitate cu 
obiectivele programelor, și aceste 
instrumente nu ar trebui să excludă 
finanțarea privată. Prin urmare, decizia de 
a finanța măsurile de sprijin prin 
intermediul instrumentelor financiare ar 
trebui să fie stabilită pe baza unei evaluări 
ex ante, care ar trebui să abordeze în mod 
direct nevoile și potențialul de investiții de 
la nivel regional și local, să identifice 
posibilitățile de participare a sectorului 
privat, să evalueze valoarea adăugată 
obținută prin utilizarea instrumentului 
financiar în cauză și, astfel, să garanteze 
crearea de răspunsuri flexibile și eficiente 
la preocupările în domeniul dezvoltării cu 
care se confruntă regiunile europene.

Amendamentul 7

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 

(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 
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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.

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. Ar trebui să se specifice 
modalități detaliate de raportare pentru 
autoritățile de management, statele 
membre și Comisie, care ar trebui să 
sintetizeze anual, în vederea raportării, 
informații privind utilizarea și eficacitatea 
instrumentelor financiare în cadrul 
diferitelor fonduri CSC, obiective tematice 
și state membre.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a permite Comisiei să 
monitorizeze progresele realizate în 
vederea îndeplinirii obiectivelor Uniunii, 
statele membre ar trebui să prezinte 
rapoarte privind progresele în ceea ce 
privește punerea în aplicare a contractelor 
lor de parteneriat. Pe baza acestor rapoarte, 
Comisia ar trebui să pregătească un raport 
de strategie privind progresele înregistrate, 
în 2017 și în 2019.

(31) Pentru a permite Comisiei să 
monitorizeze progresele realizate în 
vederea îndeplinirii obiectivelor Uniunii, 
statele membre ar trebui să prezinte 
rapoarte privind progresele în ceea ce 
privește punerea în aplicare a contractelor 
lor de parteneriat. Pe baza acestor rapoarte, 
Comisia ar trebui să pregătească un raport 
de strategie privind progresele înregistrate, 
în 2017 și în 2019. În anexa la raportul 
anual de punere în aplicare, statele 
membre ar trebui să includă un raport 
specific privind operațiunile care cuprind 
instrumente financiare.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 55a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55a) Criza economică și financiară a 
demonstrat caracterul inadecvat al 
folosirii PIB-ului ca indicator unic pentru 
determinarea eligibilității pentru 
acordarea de asistență din cadrul 
fondurilor CSC. Este necesar să se 
evalueze cu mai multă acuratețe nivelul 
efectiv de dezvoltare al regiunilor 
europene și contribuțiile pe care statele 
membre le pot aduce la punerea în 
practică a proiectelor, pentru a asigura o 
distribuție mai potrivită și mai echitabilă a 
finanțărilor către statele membre. Din 
acest motiv, se consideră necesară 
desfășurarea unor studii suplimentare de 
fezabilitate privind introducerea și 
utilizarea de indicatori suplimentari. În 
plus, este esențial să se combine valorile 
concrete ale PIB-ului la nivel regional cu 
capacitatea statului membru în cauză de 
a-și sprijini propriile regiuni, precum și să 
se țină seama de tendințele pe termen 
mediu în evoluția comparativă a PIB-ului 
regiunii. Pentru o mai mare eficiență în 
utilizarea și conceperea fondurilor CSC, 
ar trebui avut în vedere PIB-ul din 
perioada cea mai recentă, comparat cu
perioada de programare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85) În scopul de a proteja interesele 
financiare ale Uniunii și de a oferi 
mijloacele de a asigura punerea în aplicare 
eficace a programelor, ar trebui prevăzute 

(85) În scopul de a proteja interesele 
financiare ale Uniunii și de a oferi 
mijloacele de a asigura punerea în aplicare 
eficace a programelor, ar trebui prevăzute 
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măsuri care să permită suspendarea de 
către Comisie a plăților la nivelul axei 
prioritare sau programului operațional.

măsuri care să permită suspendarea de 
către Comisie a plăților la nivelul axei 
prioritare sau programului operațional.
Deciziile de suspendare a plății nu ar 
trebui condiționate de politicile economice 
ale statelor membre, ci doar de detectarea 
unei încălcări grave a sistemului de 
gestionare, control și monitorizare a 
proiectelor sau a unor nereguli legate de 
cheltuieli, împotriva statelor membre care 
nu au luat măsuri de remediere.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
 Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisa și statele membre asigură 
eficacitatea fondurilor CSC, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare.

(9) Comisa și statele membre asigură 
eficacitatea fondurilor CSC, în special prin 
planificare, punere în aplicare, 
monitorizare, evaluare și raportare.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un stat membru se 
confruntă cu dificultăți bugetare 
temporare sau cu o recesiune economică 
severă, Comisia poate solicita statului 
membru în cauză să stabilească dacă 
revizuirea și modificarea contractului său 
de parteneriat este adecvată și necesară 
pentru îndeplinirea obiectivelor și țintelor 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Amendamentul 13
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Propunere de regulament
Articolul 18 

Textul propus de Comisie Amendamentul

5% din resursele alocate fiecărui fond CSC 
și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de cooperare 
teritorială europeană și titlului V din 
regulamentul EMFF, constituie o rezervă 
de performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

1% din resursele alocate fiecărui fond CSC 
și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de cooperare 
teritorială europeană și titlului V din 
regulamentul EMFF, constituie o rezervă 
de performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

Justificare

Având în vedere că decizia Comisiei în ceea ce privește alocarea rezervei de performanță 
pentru programele și prioritățile care îndeplinesc obiectivele de etapă va fi adoptată abia în 
2019, există preocupări cu privire la faptul că, în intervalul de timp rămas din perioada de 
programare, statele membre nu vor fi în măsură să retragă sau să folosească eficient o sumă 
atât de mare din fondurile înscrise în rezervă. În plus, nu este clar ce criterii vor fi folosite 
pentru programele pe termen lung a căror durată de aplicare depășește perioada de 
programare 2014-2020.

Amendamentul 14

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 sprijini punerea 
în aplicare a măsurilor adresate statului 
membru în cauză și adoptate în 
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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;
(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 



PE486.023v02-00 14/22 AD\908025RO.doc

RO

formulat observații sau dacă observațiile 
sale au fost luate în considerare în mod 
corespunzător, Comisia adoptă o decizie 
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 
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excesiv;
(c) Consiliul concluzionează, în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2011 
[privind prevenirea și corectarea 
dezechilibrelor 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; or
(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 
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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 
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;
(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 
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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

Stabilirea unei legături între politica de coeziune și fonduri, pe de o parte, și pactul de 
stabilitate și de creștere, guvernanța economică și convergența economică și financiară 
dintre statele membre, pe de altă parte, este inadmisibilă. Finanțarea pentru regiunile 
europene nu poate fi suspendată pe motivul nerespectării de anumite state membre a unor 
condiții macroeconomice. Scopul politicii de coeziune este de a asigura o creștere economică 
echilibrată și de a elimina inegalitățile. Suspendarea finanțării pentru statele membre aflate 
în dificultate va înrăutăți situația.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mărirea cuantumului plăților pentru un stat 
membru având probleme bugetare 
temporare

Mărirea cuantumului plăților pentru statele 
membre care se confruntă cu probleme 
bugetare temporare și cu o recesiune 
economică severă, astfel cum se 
menționează în Regulamentul (CE) nr. 
1466/97 și în Regulamentul (CE) nr. 
1467/97

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) se confruntă cu o recesiune 
economică severă, astfel cum se 
menționează în Regulamentul (CE) nr. 
1466/97 și în Regulamentul (CE) nr. 
1467/97. 
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Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Plățile intermediare majorate sunt 
puse la dispoziția autorității de 
management în cel mai scurt timp posibil, 
asigurând utilizarea acestora de o 
manieră pe deplin transparentă în vederea 
efectuării de plăți pentru punerea în 
practică a programului operațional.

Justificare

Pentru a garanta că finanțarea este majorată imediat și efectiv, procedura de majorare a 
plăților intermediare ar trebui să dureze cât mai puțin timp posibil, iar autoritățile statelor 
membre care se confruntă cu dificultăți financiare temporare ar trebui să primească aceste 
plăți de îndată ce este posibil.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia formulează observații în 
termen de trei luni de la data prezentării 
programului. Statul membru furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare și, după caz, revizuiește 
programul propus.

(2) Comisia formulează observații 
justificate corespunzător în termen de trei 
luni de la data prezentării programului. 
Statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare și, după 
caz, revizuiește programul propus în mod 
corespunzător.

Justificare

Comisia trebuie să se asigure că sunt adoptate decizii justificate.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La inițiativa statului membru și a 
Comisiei, cu acordul statului membru și 
al autorităților locale și regionale, 
programele operaționale se pot reexamina 
și, dacă este necesar, restul programului 
se poate ajusta în unul sau mai multe 
dintre următoarele cazuri:

(a) pentru a ține seama mai eficient sau în 
alt fel de modificările majore ale 
priorităților UE, a celor naționale sau a 
celor regionale;
(b) dacă apar dificultăți de punere în 
aplicare.

Justificare

Se consideră că este foarte important să se facă o referire direct la începutul articolului 26 
din noul regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile la posibilitatea 
modificării programelor operaționale și la motivele de a face acest lucru în temeiul 
articolului 33 din Regulamentul 1028/2006, care urmează să fie abrogat, și să se urmeze în 
continuare procedura stabilită.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
pregătire, gestionare, monitorizare, 
evaluare, informare și comunicare, 
colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control și audit. Fondurile 
CSC pot fi utilizate de statul membru 
pentru a sprijini acțiuni de reducere a 
sarcinii administrative a beneficiarilor, 

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
pregătire, gestionare, monitorizare, 
evaluare, informare și comunicare, 
colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control și audit. Fondurile 
CSC pot fi utilizate de statul membru 
pentru a sprijini acțiuni de reducere a 
sarcinii administrative a beneficiarilor, 
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inclusiv sisteme de schimb electronic de 
date, precum și acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților și beneficiarilor din 
statele membre de a administra și utiliza 
fondurile CSC. Aceste acțiuni se pot referi 
la perioadele de programare precedente și 
ulterioare.

inclusiv sisteme de schimb electronic de 
date, precum și acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților și beneficiarilor din 
statele membre de a administra și utiliza 
fondurile CSC. Aceste acțiuni se pot referi 
la perioadele de programare precedente și 
ulterioare și sunt orientate către punerea 
în practică a unor capacități instituționale 
de durată.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 56 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia definește cu claritate formele de 
sprijin menționate la alineatul (1), alături 
de criteriile de eligibilitate aferente 
înainte de începutul perioadei de 
programare 2014-2020.

Justificare

Trebuie să existe definiții clare ale noțiunilor de „premiu” și de „asistență rambursabilă”, 
precum și să se specifice cu claritate condițiile de acordare a asistenței rambursabile.

Amendamentul 22

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, venitul 
disponibil ajustat net pe cap de locuitor și 
rata de șomaj pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate și regiunile de tranziție;
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 134 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) există dovezi care rezultă dintr-o 
analiză a performanței potrivit cărora o 
axă prioritară nu îndeplinește obiectivele 
de etapă stabilite în cadrul de 
performanță;

eliminat

Justificare

Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a suspenda parțial sau integral plățile intermediare 
în caz de încălcare gravă a procedurilor de gestionare și de monitorizare și în caz de nereguli 
grave în materie de cheltuieli. 

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 134 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) statul membru nu răspunde sau nu 
răspunde în mod satisfăcător în temeiul 
articolului 20 alineatul (3).

eliminat

Justificare

Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a suspenda parțial sau integral plățile intermediare 
în caz de încălcare gravă a procedurilor de gestionare și de monitorizare și în caz de nereguli 
grave în materie de cheltuieli.
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