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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Noua propunere a Comisiei cuprinde multe elemente noi, care au provocat dezacorduri 
serioase atât în cadrul Consiliului, cât și în cadrul Parlamentului European, iar în cazul 
acestuia din urmă, nu numai între grupurile politice, ci și între deputați cu afilieri politice 
similare. Miza este departe de a fi neglijabilă: este în joc coeziunea unei comunități în 
continuă extindere și atenuarea - pe baza solidarității comune - a tensiunilor generate de 
interdependența reciprocă între diferitele state membre, regiuni și popoare. În absența 
egalității de șanse, o astfel de solidaritate este de neconceput - în special din considerente 
legate de ocuparea forței de muncă și din considerente sociale; prin urmare, este necesară o 
abordare cât mai echitabilă și mai susținută a diferențelor istorice, economice și sociale, acesta 
fiind obiectivul preeminent al acestui nou secol, în care Europa s-a transformat într-un gigant 
economic, dar nu dispune încă de un țesut social fin și armonios al solidarității.

În același timp, în ciuda remarcabilelor sale succese și realizări anterioare în domeniul 
integrării, Europa se confruntă în prezent cu o criză pe mai multe planuri. Ea trebuie să facă 
față unor provocări concomitente de natură instituțională, financiară, economică, socială și 
demografică, sau prezente în domeniile politicii energetice, transporturilor și logisticii. Pe de 
altă parte, aceste provocări pot fi văzute și ca oportunități, cu condiția realizării unor 
schimbări adecvate, bazate pe un echilibru sustenabil, continue și previzibile. De aceea, orice 
schimbare mai radicală trebuie abordată cu prudență și circumspecție, în special în ceea ce 
privește sistemul de funcționare al instituțiilor care o transpun în practică.

Prezenta propunere legislativă se bazează pe un mod de gândire care datează de peste un 
secol, axat pe pace și dezvoltare și bazat pe solidaritatea manifestată dintru început de statele 
membre fondatoare, solidaritate generată nu doar de solidaritatea socială, ci și de o viziune a 
coeziunii. Aceasta a condus la o mentalitate care, în ultimele decenii, a devenit motivul cel 
mai important, dar și cel mai atractiv pentru extindere din punctul de vedere al statelor 
membre mai noi, într-o Uniune în continuă creștere. Este adevărat că, în prezent, forța pieței 
comune și a acțiunilor comune provine dintr-un sistem care garantează un anumit nivel de 
redistribuție pe bază de solidaritate.

Toată lumea ar trebui să se bucure de șanse egale de a beneficia de solidaritatea europeană, cu 
respectarea caracteristicilor statelor membre și a mărimii populațiilor lor, astfel încât, în 
primul rând, instrumentul legislativ care urmează să fie adoptat să nu afecteze în mod 
inacceptabil statele membre luate în parte. Nu este o sarcină ușoară. Cu toate acestea, această 
sarcină nu ar trebui să implice nici o derogare de la dezideratul unei discipline din ce în ce 
mai stricte în gestionarea fondurilor comune, ci dimpotrivă: banii contribuabililor europeni nu 
trebuie să fie pierduți din motive de nechibzuință și iresponsabilitate.

În același timp, strictețea nu trebuie să constituie un scop în sine sau să conducă la impunerea 
unor exigențe din ce în ce mai imposibil de realizat asupra statelor membre responsabile de 
implementare, și să conducă totodată la diminuarea drepturilor. Atât atribuțiile, cât și 
obligațiile (responsabilitatea) trebuie să fie proporționale cu drepturile și așteptările, la fel și 
distribuția lor între instituții. Raportorul este convins că creșterea puterii Comisiei nu trebuie 
să atragă după sine o scădere a responsabilităților. Reducerea obligațiilor agențiilor 
administrative de implementare ale statelor membre, naționale, regionale sau locale, trebuie 
doar modificată proporțional și într-o măsură justificabilă, pe baza unor calcule adecvate și a 
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unor argumente factuale.

Scopul instrumentului legislativ ar trebui să fie exclusiv cel de a asigura ajungerea la 
destinația fixată a fiecărui cent adunat în numele solidarității și coeziunii între cetățenii 
Europei, având în vedere - și nu în ultimul rând - faptul că, odată cu amploarea extinderilor și 
cu realizarea unei piețe comune din ce în ce mai integrate, din ce în ce mai puține fonduri
ajung acolo unde sunt necesare.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) De la concepere și până la punerea 
în aplicare, fondurile structurale ar trebui 
să aibă în vedere prioritățile și principiile 
prevăzute în „Small Business Act pentru 
Europa”, în special principiul „a gândi 
mai întâi la scară mică”.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat, în concordanță cu programul 
său național de reformă, cu reprezentanții 
autorităților competente regionale, locale, 
urbane și alte autorități publice, cu 
partenerii economici și sociali și cu 
organisme care reprezintă societatea civilă, 
inclusiv partenerii în domeniul protecției 
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responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

mediului, organizațiile neguvernamentale, 
organismele responsabile pentru 
promovarea egalității de gen și a 
nediscriminării, precum și organizațiile 
neguvernamentale care promovează 
incluziunea socială și organizațiile active 
în domeniul culturii, al educației și al 
politicii pentru tineret. O atenție deosebită 
ar trebui acordată grupurilor care ar 
putea fi afectate de programe și care pot 
întâmpina dificultăți în a le influența.
Cooperarea cu partenerii ar trebui să se 
facă pe baza celor mai bune practici. 
Fiecare stat membru ar trebui să asigure 
un nivel adecvat de asistență tehnică, 
pentru a facilita implicarea și participarea 
acestora în toate etapele procesului de 
programare. Scopul acestor parteneriate ar 
trebui să fie respectarea principiului 
guvernanței pe mai multe niveluri, 
asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Prin urmare, partenerii 
ar trebui să reprezinte diferite niveluri 
teritoriale și să reflecte structura 
instituțională a statelor membre. 
Partenerii ar trebui să selecteze și să 
desemneze membrii care să îi reprezinte 
în comitetul de monitorizare. Statele 
membre se asigură că partenerii sunt 
implicați în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În contextul efortului său de mărire a 
coeziunii economice, teritoriale și sociale, 
Uniunea ar trebui, în toate etapele de 
punere în aplicare a fondurilor CSC, să 

(11) În contextul efortului său de mărire a 
coeziunii economice, teritoriale și sociale, 
Uniunea ar trebui, în toate etapele de 
punere în aplicare a fondurilor CSC, să 
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urmărească eliminarea inegalităților și 
promovarea egalității între bărbați și femei, 
precum și combaterea discriminării pe 
criterii de sex, origine etnică sau rasială, 
religie sau credință, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală.

urmărească eliminarea inegalităților și 
promovarea egalității între bărbați și femei, 
ținând seama de articolul 2 din TUE și de 
articolele 8 și 10 din TFUE, precum și 
combaterea discriminării pe criterii de sex, 
origine etnică sau rasială, religie sau 
credință, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală și garantarea accesibilității 
persoanelor cu handicap.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Uniunea Europeană și majoritatea 
statelor membre sunt parte a Convenției 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu dizabilități, în timp ce 
restul statelor membre sunt în curs de 
ratificare a acesteia. Este important ca în 
punerea în aplicare a proiectelor 
relevante, obligațiile care decurg din 
prezenta convenție, printre altele cu 
privire la educație, ocuparea forței de 
muncă și accesibilitate, să fie avute în 
vedere de toate proiectele sprijinite de 
fondurile CSC.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a îndeplini țintele și 
obiectivele strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, fondurile CSC ar trebui să își 
direcționeze sprijinul către un număr 
limitat de obiective tematice comune.
Domeniul de aplicare precis al fiecăruia 
dintre fondurile CSC ar trebui stabilit în 

(13) Domeniul de aplicare precis al 
fiecăruia dintre fondurile CSC ar trebui 
stabilit în norme specifice fondurilor.
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norme specifice fondurilor și poate fi 
limitat la unele dintre obiectivele tematice 
definite în prezentul regulament.

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia ar trebui să adopte printr-un 
act delegat un cadru strategic comun, care 
să transpună obiectivele Uniunii în acțiuni-
cheie pentru fondurile CSC, pentru a 
prevedea o direcție strategică mai clară 
pentru procesul de programare la nivelul 
statelor membre și al regiunilor. Cadrul 
strategic comun ar trebui să faciliteze 
coordonarea sectorială și teritorială a 
intervenției Uniunii în temeiul fondurilor 
CSC și coordonarea cu celelalte politici și 
instrumente relevante ale Uniunii.

(14) Ar trebui defini un cadru strategic 
comun pentru a promova dezvoltarea 
armonioasă, echilibrată și durabilă a 
Uniunii și pentru a prevedea o direcție 
strategică mai clară pentru procesul de 
programare la nivelul statelor membre și al 
regiunilor. Cadrul strategic comun ar trebui 
să faciliteze coordonarea sectorială și 
teritorială a intervenției Uniunii în temeiul 
fondurilor CSC și coordonarea cu celelalte 
politici și instrumente relevante ale 
Uniunii. Comisia ar trebui să fie 
împuternicită să adopte un act delegat 
pentru a completa cadrul strategic comun 
cu un set de acțiuni-cheie de transpunere 
a obiectivelor Uniunii în recomandări 
pentru fondurile CSC.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 
parteneriat ar trebui să traducă elementele 
prevăzute de cadrul strategic comun în 
contextul național și să prevadă 
angajamente ferme privind îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii prin programarea 

(16) Pe baza cadrului strategic comun, 
fiecare stat membru ar trebui să 
pregătească, în cooperare cu partenerii săi, 
și în special cei menționați în prezentul 
regulament, și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat în conformitate cu 
programul său național de reformă. 
Contractul de parteneriat ar trebui să 
selecteze elementele prevăzute de cadrul 
strategic comun și să le transpună în 
contextul național, să prevadă angajamente 
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fondurilor CSC. ferme privind îndeplinirea obiectivelor 
Uniunii prin programarea fondurilor CSC 
și să conțină dispoziții prin care să se 
garanteze accesul la aceste fonduri, în 
special pentru IMM-uri și 
microîntreprinderi, și prin care să se 
asigure accesarea acestor fonduri de către 
aceste întreprinderi și utilizarea 
fondurilor CSC într-o manieră eficientă și 
eficace.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
pentru a garanta existența condițiilor-cadru 
necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. Îndeplinirea condițiilor 
ex ante respective ar trebui să fie evaluată 
de către Comisie în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și programelor. 
Dacă o condiție ex ante nu este 
îndeplinită, Comisia ar trebui să aibă
competența de a suspenda plățile pentru 
programul respectiv.

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante 
și criterii pentru îndeplinirea acestora, 
pentru a garanta existența condițiilor-cadru 
necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. Condițiile ex ante ar 
trebui să fie relevante pentru eficiența 
contribuției fondurilor CSC în cazurile de 
investiții în care se aplică. Îndeplinirea 
condițiilor ex ante respective ar trebui să 
fie evaluată de către Comisie în cadrul 
evaluării contractului de parteneriat și 
programelor, ținându-se seama în mod 
corespunzător de experiența anterioară. 
Dacă, în pofida recomandărilor Comisiei, 
un stat membru nu îndeplinește într-o 
măsură semnificativă aceste condiții, 
Comisiei ar trebui să i se confere
competența de a suspenda plățile pentru 
programul respectiv. În luarea deciziei de 
suspendare a plăților, Comisia ar trebui 
să aibă în vedere efectele economice și 
sociale ale unei astfel de suspendări. 
Suspendările ar trebui încetate și 
fondurile ar trebui puse din nou la 
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dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță 
au fost atinse. Având în vedere 
diversitatea și caracterul lor plurinațional, 
nu ar trebui să existe nicio rezervă de 
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.

(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. Cadrul de 
performanță ar trebui să cuprindă 
obiective și repere ambițioase, dar realiste 
și ar trebui să acorde relevanța cuvenită
circumstanțelor particulare și naturii 
intervențiilor preconizate de statul 
membru. Comisia ar trebui să realizeze o 
examinare a performanțelor, în cooperare 
cu statele membre, de două ori în cursul 
programului, în anii conveniți între statul 
membru și Comisie. Comisia ar trebui să 
ofere statului membru asistența tehnică 
necesară în cazul în care acesta nu 
îndeplinește obiectivele prevăzute. În 
cazurile în care neîndeplinirea obiectivelor 
de etapă sau a țintelor este semnificativă, 
Comisia ar trebui să poată suspenda plățile 
pentru program. În luarea deciziei de 
suspendare a plăților, Comisia ar trebui 
să țină seama de orice modificare a 
circumstanțelor economice și sociale care 
ar putea afecta realizarea obiectivelor de 
etapă sau a țintelor, precum și de efectele 
economice și sociale ale suspendării. 
Suspendările ar trebui încetate și 
fondurile ar trebui puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

Amendamentul 10
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Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Acest proces trebuie să 
fie progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice. În 
cazul în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 
angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale 
și eficace, ținând cont de impactul 
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.

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară, ținând seama de 
programul său național de reformă.

Amendamentul 11
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Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Este util să se specifice tipurile de 
acțiuni care ar putea fi adoptate la inițiativa 
Comisiei și a statelor membre ca asistență 
tehnică din fondurile CSC.

(36) Este util să se specifice tipurile de 
acțiuni care ar putea fi adoptate la inițiativa 
Comisiei și a statelor membre ca asistență 
tehnică din fondurile CSC. Statul membru 
ar trebui să asigure că un nivel adecvat de 
asistență tehnică este alocat partenerilor 
menționați în prezentul regulament, 
inclusiv organizațiilor-umbrelă tematice și 
organizațiilor neguvernamentale, 
bisericilor, partenerilor socio-economici și 
rețelelor și asociațiilor care reprezintă 
autoritățile locale, urbane și regionale, 
pentru a facilita angajamentul acestora în 
întregul proces de programare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 57
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Este necesară stabilirea limitelor 
acestor resurse pentru obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” și 
adoptarea de criterii obiective de alocare 
către regiuni și state membre. Pentru a 
încuraja accelerarea necesară a dezvoltării 
infrastructurii în transport și energie, 
precum și a tehnologiilor informației și 
comunicațiilor în Uniune, se recomandă 
crearea unei facilități de „Conectare a 
Europei”. Alocarea de credite anuale din 
fonduri și sumele transferate din Fondul de 
coeziune către facilitatea „Conectarea 
Europei” și către un stat membru ar trebui 
limitate la un plafon care urmează să fie 
stabilit în funcție de capacitatea 
respectivului stat membru de a absorbi 
aceste credite. În plus, în conformitate cu 
ținta principală privind reducerea sărăciei, 
este necesară reorientarea sistemului de 
sprijin alimentar pentru persoanele cele 
mai defavorizate pentru a promova 
incluziunea socială și dezvoltarea 
armonioasă a Uniunii. Se preconizează un 
mecanism care să transfere resurse către 
acest instrument și să garanteze că acestea 
vor fi constituite din alocări FSE printr-o 
scădere implicită corespunzătoare a 
procentului minim din fondurile 
structurale de alocat FSE în fiecare țară.

(57) Este necesară stabilirea limitelor 
acestor resurse pentru obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” și 
adoptarea de criterii obiective de alocare 
către regiuni și state membre. Pentru a 
încuraja accelerarea necesară a dezvoltării 
infrastructurii în transport și energie, 
precum și a tehnologiilor informației și 
comunicațiilor în Uniune, se recomandă 
crearea unei facilități de „Conectare a 
Europei”. Alocarea de credite anuale din 
fonduri și sumele transferate din Fondul de 
coeziune către facilitatea „Conectarea 
Europei” și către un stat membru ar trebui 
limitate la un plafon care urmează să fie 
stabilit în funcție de capacitatea 
respectivului stat membru de a absorbi 
aceste credite. În plus, în conformitate cu 
ținta principală privind reducerea sărăciei, 
este necesară reorientarea sistemului de 
sprijin alimentar pentru persoanele cele 
mai defavorizate pentru a promova 
incluziunea socială și dezvoltarea 
armonioasă a Uniunii. Se preconizează un 
mecanism care să transfere resurse către 
acest instrument și să garanteze că acestea 
vor fi constituite din alocări FSE.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a consolida orientarea către 
rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de cinci 
la sută din resursele alocate obiectivului 
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” ar trebui păstrat sub forma unei 

eliminat
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rezerve de performanță pentru fiecare 
fond și fiecare categorie de regiune din 
fiecare stat membru.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Dacă o strategie de dezvoltare urbană 
sau teritorială necesită o abordare integrată 
pentru că implică investiții în cadrul mai 
multor axe prioritare aferente unuia sau 
mai multor programe operaționale, 
acțiunile sprijinite de fonduri ar trebui 
desfășurate sub forma unei investiții 
teritoriale integrate într-un program 
operațional.

(65) Dacă o strategie de dezvoltare urbană 
sau rurală necesită o abordare integrată
pentru că implică investiții în cadrul mai 
multor axe prioritare aferente unuia sau 
mai multor programe operaționale, 
acțiunile sprijinite de fonduri ar trebui 
desfășurate sub forma unei investiții 
teritoriale integrate într-un program 
operațional.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Este important ca realizările fondurilor 
Uniunii să fie aduse în atenția publicului 
larg. Cetățenii au dreptul să cunoască 
modul în care resursele financiare ale 
Uniunii sunt investite. Responsabilitatea 
privind comunicarea informațiilor 
corespunzătoare către public ar trebui să 
revină atât autorităților de management, cât 
și beneficiarilor. Pentru a îmbunătăți 
eficiența comunicării către public și pentru 
a asigura o sinergie mai amplă și mai 
puternică între activitățile de comunicare 
întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele 
alocate acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament contribuie, de 
asemenea, la acoperirea comunicării 
instituționale a priorităților politice ale 
Uniunii Europene, în măsura în care 

(70) Este important ca realizările fondurilor 
Uniunii să fie aduse în atenția publicului 
larg. Cetățenii au dreptul să cunoască 
modul în care resursele financiare ale 
Uniunii sunt investite. Responsabilitatea 
privind comunicarea informațiilor 
corespunzătoare către public ar trebui să 
revină atât autorităților de management, cât 
și beneficiarilor, însă cu deosebire 
Comisiei. Noile tehnologii permit 
publicarea pe un singur site internet 
centralizat a graficelor corespunzătoare 
fluxurilor financiare pentru fiecare țară și 
a rezultatelor obținute prin utilizarea 
fondurilor. Pentru a îmbunătăți eficiența 
comunicării către public și pentru a asigura 
o sinergie mai amplă și mai puternică între 
activitățile de comunicare întreprinse la 
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acestea sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament.

inițiativa Comisiei, resursele alocate 
acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament contribuie, de 
asemenea, la acoperirea comunicării 
instituționale a priorităților politice ale 
Uniunii Europene, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

(71) În vederea asigurării unei difuzări la 
scară largă a informațiilor privind 
realizările fondurilor și contribuția Uniunii 
la aceste realizări, precum și a informării 
potențialilor beneficiari în privința 
oportunităților de finanțare, prezentul 
regulament ar trebui să definească norme 
detaliate privind măsurile de informare și 
comunicare, precum și anumite 
caracteristici tehnice ale unor astfel de 
măsuri.

(71) În vederea asigurării unei difuzări la 
scară largă a informațiilor privind 
realizările fondurilor și contribuția Uniunii 
la aceste realizări, precum și a informării 
potențialilor beneficiari în privința 
oportunităților de finanțare, în special prin 
intermediul organizațiilor care reprezintă 
diferitele părți interesate, prezentul 
regulament ar trebui să definească norme 
detaliate privind măsurile de informare și 
comunicare, precum și anumite 
caracteristici tehnice ale unor astfel de 
măsuri.

Amendamentul 18

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 
măsuri care să permită suspendarea de 
către Comisie a plăților la nivelul axei 
prioritare sau programului operațional.

(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 
măsuri care să permită suspendarea de 
către Comisie a plăților la nivelul axei 
prioritare sau programului operațional. În 
luarea deciziei de suspendare a plăților, 
Comisia ar trebui să aibă în vedere 
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efectele economice și sociale așe 
suspendării asupra regiunii respective.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului,
adoptarea unui cadru strategic comun, 
normele suplimentare privind alocarea 
rezervei de performanță, definirea 
suprafeței și populației care fac obiectul 
strategiilor de dezvoltare locală, normele 
detaliate privind instrumentele financiare 
(evaluare ex ante, combinarea sprijinului, 
eligibilitatea, tipuri de activități care nu 
sunt sprijinite), normele privind anumite 
tipuri de instrumente financiare instituite la 
nivel național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește suplimentarea cadrului strategic 
comun, definirea indicativă a suprafeței și 
populației care fac obiectul strategiilor de 
dezvoltare locală, normele detaliate privind 
instrumentele financiare (evaluare ex ante, 
combinarea sprijinului, eligibilitatea, tipuri 
de activități care nu sunt sprijinite), 
normele privind anumite tipuri de 
instrumente financiare instituite la nivel 
național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
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condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
acceptate și criteriile de stabilire a nivelului 
corecției financiare de aplicat. În plus, 
Comisia ar trebui autorizată să modifice 
anexa V pentru a răspunde viitoarelor 
nevoi de adaptare. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

acceptate și criteriile de stabilire a nivelului 
corecției financiare de aplicat. În plus, 
Comisia ar trebui autorizată să modifice 
anexa V pentru a răspunde viitoarelor 
nevoi de adaptare. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, decizii de 
alocare a rezervei de performanță și 
decizii de suspendare a plăților legate de 
politicile economice ale statelor membre, 
iar în cazul dezangajării, decizii de 
modificare a deciziilor de adoptare a 
programelor; în privința fondurilor, decizii 
identificând regiunile și statele membre 
care îndeplinesc criteriile investițiilor 
pentru creștere și locuri de muncă, decizii 
stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 
stabilind suma de transferat din alocarea 
FC a fiecărui stat către facilitatea 
„Conectarea Europei”, decizii stabilind 
suma de transferat din alocarea din 
fondurile structurale a fiecărui stat membru 
pentru ajutorul alimentar pentru persoanele 
defavorizate, decizii de adoptare și 
modificare a programelor operaționale, 
decizii privind proiecte majore, decizii 
privind planuri de acțiune comune, decizii 

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește toate 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat convenite, 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 
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.
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de suspendare a plăților și decizii privind 
corecțiile financiare.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. „cadru strategic comun” înseamnă 
documentul care prevede o direcție 
strategică a procesului de programare la 
nivel de stat membre și regiuni, facilitând 
coordonarea sectorială și teritorială a 
intervenției Uniunii în temeiul fondurilor 
CSC și coordonarea cu celelalte politici și 
instrumente relevante ale Uniunii, și care 
stabilește mecanismele de asigurare a 
coerenței și consecvenței programării 
fondurilor CSC cu politicile economice și 
de ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre și ale Uniunii  pentru a crea o 
dezvoltare durabilă din punct de vedere 
social și de mediu. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 142 privind 
suplimentarea CSC care transpun 
obiectivele și țintele strategiei Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii în acțiuni-cheie ale 
fondurilor CSC, stabilind, pentru fiecare 
obiectiv tematic, acțiunile-cheie, ca 
recomandări care urmează să fie luate în 
considerare de fiecare fond CSC, în 
conformitate cu prioritățile de investiție, 
având în vedere diferitele nevoi, provocări 
și oportunități ale regiunilor și 
flexibilitatea necesară pentru dezvoltarea 
regională durabilă, și sugerând 
prioritățile de cooperare în temeiul 
fondurilor CSC.

Amendamentul 22
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. „programare” înseamnă procesul de 
organizare, de luare a deciziilor și de 
alocare a resurselor financiare în mai multe 
etape, care vizează punerea în aplicare, pe 
o bază multianuală, a acțiunii comune a 
Uniunii și a statelor membre pentru 
realizarea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

4. „programare” înseamnă procesul de 
organizare, de luare a deciziilor și de 
alocare a resurselor financiare în mai multe 
etape, cu implicarea partenerilor și în 
conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, în 
temeiul articolului 5, care vizează punerea 
în aplicare, pe o bază multianuală, a 
acțiunii comune a Uniunii și a statelor 
membre pentru realizarea Strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. „ajutor de stat” înseamnă ajutorul care 
intră sub incidența articolului 107 alineatul 
(1) din tratat, iar în sensul prezentului 
regulament se consideră că acesta include 
ajutorul de minimis în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 1998/2006 al 
Comisiei din 15 decembrie 2006 privind 
aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat 
ajutoarelor de minimis, al Regulamentului 
(CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 
decembrie 2007 privind aplicarea 
articolelor 87 și 88 din Tratatul CE 
ajutoarelor de minimis în sectorul 
producției de produse agricole și al 
Regulamentului (CE) nr. 875/2007 al 
Comisiei din 24 iulie 2007 privind 
aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul 
CE în cazul ajutorului de minimis în 
sectorul pescuitului și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1860/2004;

10. „ajutor de stat” înseamnă ajutorul care 
intră sub incidența articolului 107 alineatul 
(1) din TFUE, iar în sensul prezentului 
regulament se consideră că acesta include 
ajutorul de minimis în sensul 
Regulamentului (CE) nr. 1998/2006 al 
Comisiei din 15 decembrie 2006 privind 
aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat 
ajutoarelor de minimis, al Regulamentului 
(CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 
decembrie 2007 privind aplicarea 
articolelor 87 și 88 din Tratatul CE 
ajutoarelor de minimis în sectorul 
producției de produse agricole și al 
Regulamentului (CE) nr. 875/2007 al 
Comisiei din 24 iulie 2007 privind 
aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul 
CE în cazul ajutorului de minimis în 
sectorul pescuitului și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1860/2004, al 
Regulamentului (CE) nr. 360/2012 din 25 
aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 
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107 și 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene în cazul 
ajutoarelor de minimis acordate 
întreprinderilor care prestează servicii de 
interes economic general1, precum și 
ajutorul sub formă de servicii publice 
acordate anumitor întreprinderi cărora le-
a fost încredințată prestarea unor servicii 
de interes economic general în sensul 
Deciziei 2012/21/UE a Comisiei din 20 
decembrie 2011 privind aplicarea 
articolului 106 alineatul (2) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene în 
cazul ajutoarelor de stat sub formă de 
compensații pentru obligația de serviciu 
public acordate anumitor întreprinderi 
cărora le-a fost încredințată prestarea 
unui serviciu de interes economic 
general2;

_______________
1 JO L 114, 26.4.2012, p. 8.
2 JO L 7, 11.1.2012, p. 3.

Justificare

Întrucât furnizarea serviciilor de interes economic general este o formă de ajutor de stat, ar 
trebui inclusă în definiția noțiunii de „ajutor de stat”.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „contract de parteneriat” înseamnă 
documentul pregătit de statul membru cu 
implicarea partenerilor, în conformitate cu 
abordarea bazată pe guvernanța pe mai 
multe niveluri, care stabilește strategia, 
prioritățile și modalitățile statului membru 
în ceea ce privește utilizarea fondurilor 
CSC într-un mod efectiv și eficient pentru 
urmărirea strategiei Uniunii privind 
creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 

18. „contract de parteneriat” înseamnă 
documentul pregătit de statul membru cu 
implicarea partenerilor, în conformitate cu 
abordarea bazată pe guvernanța pe mai 
multe niveluri, în temeiul articolului 5 din 
prezentul regulament, care stabilește 
strategia, prioritățile și modalitățile statului 
membru în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor CSC într-un mod efectiv și 
eficient pentru urmărirea strategiei Uniunii 
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incluziunii; contractul de parteneriat este 
aprobat de Comisie în urma unei evaluări și 
a unui dialog cu statul membru;

privind creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, luând în 
considerare programul național de 
reformă și recunoscând totodată diferitele 
nevoi ale regiunilor sale și garantând 
flexibilitatea necesară pentru dezvoltarea 
regională durabilă; contractul de 
parteneriat este aprobat de Comisie în urma 
unei evaluări și a unui dialog cu statul 
membru;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – punctul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

24a. „condiție ex ante” înseamnă un 
factor critic predefinit concret și precis, 
care constituie o condiție necesară pentru 
implementarea efectivă și eficientă a unei 
acțiuni concrete de investiții ce urmează a 
fi finanțate dintr-unul dintre fondurile 
CSC și care are o legătură reală și un 
impact direct asupra acestei implementări.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin 
programe multianuale, venind în 
completarea intervențiilor de la nivel 
național, regional și local, pentru a 
îndeplini strategia Uniunii pentru creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, ținând seama de orientările 
integrate, de recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat, precum și de 
recomandările relevante ale Consiliului 

(1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin 
programe multianuale, venind în 
completarea intervențiilor de la nivel 
național, regional și local, pentru a 
îndeplini Strategia Uniunii pentru creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în conformitate cu programele 
naționale de reformă ținând seama de 
articolul 9 din TFUE, de orientările 
relevante integrate, de recomandările 
specifice relevante adresate fiecărei țări în 
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adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat.

temeiul articolului 121 alineatul (2) din 
TFUE, precum și de recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
TFUE.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și statele membre se asigură că 
sprijinul din partea fondurilor CSC este 
consecvent cu politicile și prioritățile 
Uniunii și este complementar altor 
instrumente ale Uniunii.

(2) Comisia și statele membre se asigură că 
sprijinul din partea fondurilor CSC este 
consecvent cu politicile și prioritățile 
relevante ale Uniunii, inclusiv cu 
obiectivele orizontale, și este 
complementar altor instrumente ale 
Uniunii. Amendamentul

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Măsurile pentru punerea în aplicare și 
utilizarea fondurilor CSC și în special 
resursele financiare și administrative 
necesare pentru punerea în aplicare a 
fondurilor CSC în ceea ce privește 
raportarea, evaluarea, gestiunea și controlul 
iau în considerare principiul 
proporționalității, având în vedere nivelul 
contribuției alocate.

(5) Măsurile pentru punerea în aplicare și 
utilizarea fondurilor CSC și în special 
resursele financiare și administrative 
necesare pentru punerea în aplicare a 
fondurilor CSC în ceea ce privește 
raportarea, evaluarea, gestiunea și controlul 
iau în considerare principiul 
proporționalității, având în vedere nivelul 
contribuției alocate, precum și 
dimensiunea beneficiarilor.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 9
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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 
monitorizare, raportare și evaluare, 
informând potențialii beneficiari cu 
privire la oportunitățile de finanțare și 
făcând publice rolul și realizările politicii 
de coeziune. 

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia și statele membre își 
îndeplinesc rolurile care le revin în legătură 
cu fondurile CSC, urmărind reducerea 
sarcinii administrative a beneficiarilor.

(10) Comisia și statele membre își 
îndeplinesc rolurile care le revin în legătură 
cu fondurile CSC, urmărind reducerea 
sarcinii administrative a beneficiarilor 
pentru autoritățile și organismele publice 
naționale, regionale și locale care 
acționează la diferite niveluri ale 
administrației ca autorități de gestionare.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru
încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, statele membre 
și autoritățile regionale încheie un 
parteneriat cu următorii parteneri: 
Amendamentul

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autorități regionale, locale, urbane și
alte autorități publice competente;

(a) alte autorități publice relevante;

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale, printre care organizații 
nonprofit care promovează incluziunea 
socială și organizații active în domeniul 
culturii, al educației și al tineretului, 
precum  și organisme însărcinate cu 
promovarea egalității între femei și bărbați
și a nediscriminării.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Un stat membru include în 
parteneriat instituțiile, organizațiile și 
grupurile care ar putea influența sau ar 
putea fi afectate de punerea în aplicare a 
programelor. O atenție specială se acordă 
grupurilor care ar putea fi afectate de 
programe sau care ar putea prezenta 
dificultăți în a le influența, în special 
grupurile vulnerabile și marginalizate.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii sunt implicați de către statele 
membre în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor. Partenerii participă 
la comitetele de monitorizare pentru 
programe.

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri și cu 
contractul de parteneriat menționat la 
alineatul (1), partenerii care reprezintă 
diferitele niveluri teritoriale în 
concordanță cu structura instituțională a 
statelor membre sunt implicați de către 
statele membre în toate etapele de 
pregătire a contractelor de parteneriat și a 
rapoartelor privind progresele înregistrate 
și în  pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea programelor, în 
timp util și în mod consecvent.
Partenerii participă la comitetele de 
monitorizare pentru programe.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 pentru a prevedea un cod european de 
conduită care stabilește obiective și criterii 
pentru a sprijini punerea în aplicare a 
parteneriatului și pentru a facilita schimbul 
de informații, experiență, rezultate și bune 
practici între statele membre.

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 pentru a prevedea, după consultarea 
partenerilor economici și sociali europeni 
și a organizațiilor europene partenere, un 
cod european de conduită care stabilește 
obiective și criterii pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului și 
pentru a facilita schimbul de informații, 
experiență, rezultate și bune practici între 
statele membre. Amendamentul

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La punerea în aplicare a fondurilor 
CSC, autoritățile responsabile încurajează 
participarea corespunzătoare și accesul 
adecvat al partenerilor la măsurile 
financiare menționate la articolul 5 
alineatul (1) litera (c), în special în ceea 
ce privește combaterea sărăciei, 
incluziunea socială, egalitatea între femei 
și bărbați și egalitatea de șanse între 
aceștia.  

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea egalității între bărbați și femei
și nediscriminarea

Promovarea egalității de șanse și 
nediscriminarea

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și 
femei, iar integrarea perspectivei egalității 
între bărbați și femei este promovată în 
cadrul pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

Statele membre și Comisia asigură 
egalitatea între bărbați și femei și 
integrarea coerentă a perspectivei egalității 
între bărbați și femei în toate etapele de 
pregătire, de programare și de punere în 
aplicare, de monitorizare și de evaluare a 
fondurilor CSC, în timp util și în mod 
consecvent, prin utilizarea unor metode 
de evaluare a planificării bugetare în 
funcție de egalitatea între bărbați și femei.



PE486.190v02-00 26/127 AD\908400RO.doc

RO

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminări pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a promova egalitatea de 
șanse, preveni orice discriminări pe criterii 
de sex, origine rasială sau etnică, religie 
sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală și pentru a se asigura că 
segregația nu se va repeta în timpul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor, acordând o atenție deosebită 
persoanelor care se confruntă cu 
discriminări multiple, acordând o atenție 
specială persoanelor care se confruntă cu 
discriminări multiple.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Accesibilitatea pentru persoanele cu 

dizabilități
Statele membre și Comisia se asigură că 
există un acces pentru persoanele cu 
dizabilități, în toate stadiile pregătirii și 
implementării programelor.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, a 
sectorului agricol (în cazul FEADR) și a 

3. îmbunătățirea în special a 
competitivității întreprinderilor mici, 
mijlocii și a microîntreprinderilor, a 
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sectorului pescuitului și acvaculturii 
(pentru EMFF);

lucrătorilor independenți, a sectorului 
agricol (în cazul FEADR) și a sectorului 
pescuitului și acvaculturii (pentru EMFF);

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

6. protecția mediului și a biodiversității și
promovarea eficienței energetice și a
utilizării eficiente a resurselor;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă;

8. promovarea locurilor de muncă de 
calitate și durabile și sprijinirea mobilității 
voluntare a forței de muncă;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei;

9. promovarea incluziunii sociale și
combaterea sărăciei și a discriminării:

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. investițiile în educație, competențe și 10. investițiile în educație, formare, 
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învățare pe tot parcursul vieții; inclusiv formare profesională, competențe 
și învățare pe tot parcursul vieții; 

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. investițiile în accesibilitatea 
persoanelor cu mobilitate redusă, inclusiv 
a persoanelor vârstnice și a persoanelor 
cu handicap;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. consolidarea capacității instituționale și 
o administrație publică eficientă.

11. consolidarea capacității instituționale și 
o administrație publică eficientă și 
promovarea consolidării capacității a 
părților interesate.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru 
strategic comun transpune obiectivele și 
țintele strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în acțiuni-cheie pentru fondurile 
CSC.

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru 
strategic comun stabilit în anexa I, 
prevede o direcție strategică a procesului 
de programare la nivel de stat membru și 
regiuni și a contribuției fondurilor CSC la 
realizarea obiectivelor și țintelor strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, având în 
vedere diferitele nevoi, provocări și 
oportunități ale regiunilor și flexibilitatea 
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necesară pentru dezvoltarea regională 
durabilă.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținut Conținut
Cadru strategic comun stabilește: Amendamentul În cooperare cu partenerii 

economici și sociali europeni, cadrul 
strategic comun stabilește:

(a) pentru fiecare obiectiv tematic, 
acțiunile-cheie care urmează să fie 
sprijinite de fiecare fond CSC;

(b) principalele provocări la nivel 
teritorial pentru zonele urbane, rurale, de 
coastă și de pescuit, precum și pentru 
zonele cu caracteristicile teritoriale 
specifice menționate la articolele 174 și 
349 din tratat, care urmează a fi abordate 
prin intermediul fondurilor CSC;
(c) principiile orizontale și obiectivele de 
politică pentru punerea în aplicare a 
fondurilor CSC;

(c) principiile orizontale și obiectivele de 
politică pentru punerea în aplicare a 
fondurilor CSC;

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare ale fiecărui fond CSC, după 
caz, având în vedere strategiile 
macroregionale și strategiile privind 
bazinele maritime;
(e) mecanisme de coordonare între 
fondurile CSC, precum și cu alte politici și 
instrumente relevante ale Uniunii, inclusiv 
instrumentele externe pentru cooperare;

(e) mecanisme de coordonare între 
fondurile CSC, precum și cu alte politici și 
instrumente relevante ale Uniunii, inclusiv 
instrumentele externe pentru cooperare;

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

(f) mecanisme de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu instrumentele altor politici ale Uniunii 
și, în conformitate cu programul național 
de reformă, cu recomandările relevante 
specifice adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din TFUE și cu 
recomandările relevante ale Consiliului 
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tratat. adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din TFUE.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în maximum trei luni de la 
adoptarea prezentului regulament, în 
conformitate cu articolul 142, pentru a 
completa cadrul strategic comun cu 
următoarele:
(a) pentru fiecare obiectiv tematic, 
recomandările referitoare la acțiunile-
cheie care urmează să fie sprijinite de 
fiecare fond CSC;
(b) principalele provocări la nivel
teritorial din zonele urbane, rurale, de 
coastă și de pescuit, precum și din zonele 
cu caracteristicile teritoriale specifice 
menționate la articolele 174 și 349 din 
TFUE, care urmează a fi abordate prin 
intermediul fondurilor CSC;
(c) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare ale fiecărui fond CSC, după 
caz, având în vedere strategiile 
macroregionale și strategiile privind 
bazinele maritime, în conformitate cu 
prioritățile statelor membre.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adoptare și reexaminare eliminat
Comisia este împuternicită să adopte un 
act delegat în conformitate cu articolul 
142 din cadrul strategic comun în termen 
de 3 luni de la adoptarea prezentului 
regulament.
Dacă intervin modificări majore ale 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia reexaminează și, 
după caz, adoptă, printr-un act delegat în 
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conformitate cu articolul 142, un cadru 
strategic comun revizuit.
În termen de 6 luni de la adoptarea unui 
cadru strategic comun revizuit, statele 
membre propun, după caz, modificări ale 
contractului lor de parteneriat și ale 
programelor lor, pentru a asigura 
consecvența acestora cu cadrul strategic 
comun revizuit.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru pregătește un 
contract de parteneriat pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020.

(1) Fiecare stat membru pregătește, 
împreună cu autoritățile regionale, un 
contract de parteneriat pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 5.
Contractul de parteneriat este elaborat în 
dialog cu Comisia.

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre și autoritățile regionale
în cooperare cu partenerii menționați la 
articolul 5. Contractul de parteneriat este 
elaborat în dialog cu Comisia.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare stat membru transmite (4) Fiecare stat membru transmite 
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contractul său de parteneriat Comisiei în 
termen de 3 luni de la data adoptării 
cadrului strategic comun.

contractul său de parteneriat Comisiei în 
termen de șase luni de la data adoptării 
cadrului strategic comun.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare ținând cont de obiectivele
tematice și acțiunile-cheie definite în 
cadrul strategic comun și de țintele stabilite 
în recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
din tratat și în recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul articolului 
148 alineatul (4) din tratat;

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare durabilă pe baza obiectivelor
tematice, a principiilor orizontale 
prevăzute la articolele 6, 7, 7a și 8 din 
prezentul regulament și a acțiunilor 
recomandate, definite în cadrul strategic 
comun, luând în considerare țintele 
stabilite în recomandările specifice
relevante, adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din TFUE, și 
în recomandările relevante ale Consiliului,
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul
(4) din TFUE și în programul național de 
reformă al statului membru;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o analiză sintetică a evaluărilor ex ante 
ale programelor care justifică alegerea 
obiectivelor tematice și alocarea orientativă 
a fondurilor CSC;

(ii) o analiză sintetică a programelor care 
justifică alegerea obiectivelor tematice,
alocarea orientativă a fondurilor CSC și un 
rezumat al principalelor rezultate scontate 
pentru fiecare dintre fondurile CSC;
eliminat

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) pentru fiecare obiectiv tematic, un 
rezumat al principalelor rezultate 
preconizate pentru fiecare dintre 
fondurile CSC;

eliminat

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare urbană 
prevăzută la articolul 8 din regulamentul 
FEDER;

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă indicativă a orașelor care 
urmează să participe la platforma de 
dezvoltare urbană prevăzută la articolul 8 
din regulamentul FEDER;

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse celui 
mai ridicat risc de discriminare sau
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse unui 
risc ridicat de discriminare, sărăcie și 
excluziune socială, în special persoanele 
cu dizabilități, comunitățile marginalizate, 
după caz, incluzând alocările financiare 
orientative pentru fondurile CSC relevante, 
în vederea punerii în aplicare a 
strategiilor naționale de combatere a 
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sărăciei;

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) modul în care fondurile CSC vor 
contribui la realizarea strategiilor 
naționale integrate pentru combaterea 
sărăciei, descrise în programele naționale 
de reformă, care promovează incluziunea 
tuturor grupurilor supuse sărăciei și 
excluziunii sociale sau expuse riscurilor 
de sărăcie și de excluziune socială, 
coroborate de rapoartele sociale 
naționale;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o abordare integrată a nevoilor 
specifice ale zonelor geografice cel mai 
puternic afectate de șomaj, în special în 
rândul tinerilor, evidențiind atât măsurile 
de combatere adoptate la nivel strategic 
pentru fiecare fond, cât și sumele alocate 
pentru aceste măsuri;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) un rezumat privind evaluarea 
îndeplinirii condițiilor ex ante și a 

(ii) un rezumat privind evaluarea 
îndeplinirii condițiilor ex ante relevante și 
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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;

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;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiunile adoptate pentru implicarea 
partenerilor și rolul acestora în pregătirea 
contractului de parteneriat și a raportului 
privind progresele înregistrate, astfel cum 
este definit la articolul 46 din prezentul 
regulament;

(iv) acțiunile adoptate pentru aplicarea 
unei abordări bazate pe guvernanța pe 
mai multe niveluri și pentru implicarea 
partenerilor menționați la articolul 5 și 
eficiența acestor acțiuni, lista indicativă a 
partenerilor și rolul acestora în pregătirea 
contractului de parteneriat și a raportului 
privind progresele înregistrate, astfel cum 
este definit la articolul 46 din prezentul 
regulament;

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv a) o identificare a obstacolelor juridice 
și administrative care obstrucționează 
punerea în aplicare a parteneriatului în 
contextul național și acțiunile prevăzute 
pentru eliminarea acestor obstacole;

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul ivb (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv b) identificarea parteneriatelor 
relevante existente la nivel național, 
regional și local și a structurilor de 
guvernanță pe mai multe niveluri și 
modurile în care acestea vor fi luate în 
considerare;

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o evaluare a necesității de consolidare a 
capacității administrative a autorităților și, 
după caz, a beneficiarilor și acțiunile care 
urmează a fi întreprinse în acest sens;

(i) o evaluare a necesității de consolidare a 
capacității administrative a autorităților, a 
beneficiarilor și a partenerilor menționați 
la articolul 5 alineatul (1) literele (a), (b) 
și (c) și acțiunile care urmează a fi 
întreprinse în acest sens;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
de aprobare a contractului de parteneriat, în 
termen de maximum șase luni după 
prezentarea acestuia de către statul 
membru, cu condiția ca orice observații 
formulate de Comisie să fi fost luate în 
considerare în mod satisfăcător. Contractul 
de parteneriat intră în vigoare cel mai 
devreme la 1 ianuarie 2014.

(2) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
de aprobare a elementelor contractului de 
parteneriat sub incidența articolului 14 
litera (a) punctele (iii) - (iv), (vi) - (vii) și 
litera (d) punctele (i) - (iii), în termen de 
maximum patru luni după prezentarea 
acestuia de către statul membru, cu 
condiția ca orice observații formulate de 
Comisie să fi fost luate în considerare în 
mod satisfăcător. Contractul de parteneriat 
intră în vigoare cel mai devreme la 1 
ianuarie 2014.
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și în recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat și care iau în considerare necesitățile 
la nivel național și regional.

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește atingerea principalelor 
ținte ale strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări și transpuse în 
contextul programului național de 
reformă și a altor strategii, în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) și în 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat și care iau în considerare 
necesitățile la nivel național, regional și 
local.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile ex ante sunt definite pentru 
fiecare fond CSC în normele specifice 
fondurilor.

(1) Condițiile ex ante și criteriile aferente 
de îndeplinire sunt definite pentru fiecare 
fond CSC în normele specifice fondurilor.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre evaluează dacă sunt 
îndeplinite condițiile ex ante aplicabile.

(2) Statele membre evaluează dacă sunt 
îndeplinite condițiile ex ante relevante 
pentru eficacitatea contribuției fondului 
în cazurile de aplicabilitate a investițiilor 
în conformitate cu separarea puterilor 
între diferitele niveluri de guvernare. 
Evaluarea se bazează pe o metodologie 
comună și implică partenerii menționați 
la articolul 5. 

Amendamentul 71

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 de către Comisie.

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Neîndeplinirea unei condiții 
ex ante până la termenul prevăzut în 
program poate constitui un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie. În 
luarea deciziei de suspendare a plăților, 
Comisia are în vedere efectele economice 
și sociale ale unei astfel de suspendări. 
Incapacitatea de a menține condițiile 
ex ante îndeplinite deja pe durata punerii 
în aplicare a programului pot constitui, de 
asemenea, un motiv pentru suspendarea 
plăților de către Comisie.  Suspendările 
încetează și fondurile sunt puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Când acționează în temeiul 
alineatului 5, Comisia ia în considerare în 
mod corespunzător situația statului 
membru în cauză și experiența anterioară 
în materie de îndeplinire a condițiilor ex 
ante relevante.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Rezerva de performanță

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.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, examinează performanțele 
programelor în fiecare stat membru în 2017 
și în 2019, prin referire la cadrul de 
performanță stabilit în contractul de 
parteneriat și în programele respective. 
Metoda de stabilire a cadrului de 
performanță este prezentată în anexa I.

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, examinează performanțele 
programelor în fiecare stat membru, prin 
referire la cadrul de performanță stabilit în 
contractul de parteneriat și în programele 
respective. Analiza performanțelor se 
efectuează de două ori în cursul 
programului. Statele membre și Comisia 
convin asupra anilor în care analiza 
trebuie să aibă loc. Metoda de stabilire a 
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cadrului de performanță este prezentată în 
anexa I.

Justificare

Din rațiuni de flexibilitate și ținând seama de situația din diferitele state membre, modalitățile 
de analizare a performanțelor ar trebui convenite de comun acord între statul membru în 
cauză și Comisie.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Examinarea se referă la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă ale programelor la 
nivelul priorităților, pe baza informațiilor și 
evaluărilor prezentate în rapoartele privind 
progresele înregistrate prezentate de statele 
membre în anii 2017 și 2019.

(2) Examinarea se referă la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă ale programelor la 
nivelul priorităților, pe baza informațiilor și 
evaluărilor prezentate în rapoartele privind 
progresele înregistrate prezentate de statele 
membre în anii în care se realizează 
analiza performanțelor.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Analiza ține seama de orice 
modificare a circumstanțelor economice 
și sociale care ar putea influența 
realizarea obiectivelor de etapă ale 
programelor.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În plus față de analiza menționată 
mai sus, monitorizarea permanentă 
efectuată de Comisie, ca sistem de 
avertizare timpurie, este necesară pentru 
a detecta programele care nu au 
contribuit la realizarea obiectivelor 
fondurilor CSC, în scopul de a preveni 
suspendarea plăților.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care examinarea 
performanței din anul 2017 indică faptul 
că o prioritate a unui program nu a 
îndeplinit obiectivele de etapă stabilite 
pentru anul 2016, Comisia transmite 
recomandări statului membru în cauză.

(1) În cazul în care examinarea 
performanței din primul an în care se 
realizează indică faptul că o prioritate a 
unui program nu a îndeplinit obiectivele de 
etapă stabilite pentru anul anterior anului 
în care se efectuează prima analiză a 
performanțelor, Comisia transmite 
recomandări statului membru în cauză.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe baza examinării realizate în 2019, 
Comisia adoptă o decizie, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, care 
stabilește, pentru fiecare fond CSC și 
fiecare stat membru, programele și 
prioritățile care și-au atins obiectivele de 
etapă. Statul membru propune alocarea 
rezervei de performanță programelor și 
priorităților stabilite în decizia Comisiei, 
menționată anterior. Comisia aprobă 

(2) Pe baza examinării finale realizate în 
anul celei de-a doua analize a 
performanțelor, Comisia adoptă o decizie, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, care stabilește, pentru fiecare fond 
CSC și fiecare stat membru, programele și 
prioritățile care și-au atins obiectivele de 
etapă, ținând seama, printre altele, de 
condițiile externe și de modificările PIB-
ului UE și al statului membru în cauză. 
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modificarea programelor în cauză, în 
conformitate cu articolul 26. Dacă un stat 
membru nu transmite informațiile în 
conformitate cu articolul 46 alineatele (2) 
și (3), rezerva de performanță pentru 
programele sau prioritățile în cauză nu se 
alocă.

Comisia aprobă modificarea programelor 
în cauză, în conformitate cu articolul 26.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când în urma examinării 
performanței apar dovezi că o prioritate nu 
a îndeplinit obiectivele de etapă stabilite în 
cadrul de performanță, Comisia poate 
suspenda integral sau parțial o plată 
intermediară a priorității unui program în 
conformitate cu procedura stabilită de 
normele specifice fondurilor.

(3) Atunci când, în urma examinării 
performanței menționate la alineatul (2),
apar dovezi că o prioritate nu a îndeplinit 
în mare măsură obiectivele de etapă 
stabilite în cadrul de performanță, Comisia 
poate suspenda integral sau parțial o plată 
intermediară a priorității unui program în 
conformitate cu procedura stabilită de 
normele specifice fondurilor și în 
conformitate cu observațiile anterioare 
ale Comisiei. În luarea deciziei de 
suspendare a plăților, Comisia are în 
vedere efectele economice și sociale ale 
unei astfel de suspendări. Suspendarea 
încetează și fondurile sunt puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiționalități macroeconomice Asistența pentru statele membre cu 
serioase dificultăți bugetare
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii.

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 5.
Fiecare stat membru elaborează un plan 
de consultare și publică rezultatele 
consultărilor înainte de finalizarea 
programelor.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre concomitent cu contractul de 
parteneriat, cu excepția programelor de 
cooperare teritorială europeană, care se 
transmit în termen de șase luni de la 
aprobarea cadrului strategic comun. Toate 
programele sunt însoțite de evaluări ex 
ante, astfel cum se prevede la articolul 48.

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre în termen de trei luni de la 
prezentarea contractului de parteneriat, cu 
excepția programelor de cooperare 
teritorială europeană, care se transmit în 
termen de nouă luni de la adoptarea
cadrului strategic comun. Toate programele 
sunt însoțite de evaluări ex ante, astfel cum 
se prevede la articolul 48.

Amendamentul 85
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Punerea în aplicare a programelor 
finanțate din mai multe fonduri (FEDER, 
FSE, Fondul de coeziune, FEADR, 
EMFF) este puternic încurajată. În acest 
scop, Comisia adoptă toate măsurile 
necesare pentru a asigura elaborarea și 
punerea în aplicare a acestor programe, 
în conformitate cu principiul 
proporționalității fondurilor.

Amendamentul 86

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 pe baza realizărilor 
anterioare și provocărilor ale statelor 
membre, în linie cu principiile orizontale 
stabilite la articolele 7, 7a și 8  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:

Amendamentul 87

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 comuni și pot prevedea 
indicatori specifici fiecărui program.



AD\908400RO.doc 45/127 PE486.190v02-00

RO

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare program, cu excepția celor care 
acoperă numai asistența tehnică, include o 
descriere a acțiunilor de întreprins, luând în 
considerare principiile enunțate la 
articolele 7 și 8.

Fiecare program, cu excepția celor care 
acoperă numai asistența tehnică, include o 
descriere a acțiunilor de întreprins, luând în 
considerare principiile enunțate la 
articolele 7, 7a și 8 și indicatorii calitativi 
și cantitativi stabiliți pe baza realizărilor 
anterioare și provocărilor ale statelor 
membre.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează conformitatea 
programelor cu prezentul regulament, 
normele specifice fondurilor, contribuția 
efectivă a acestora la obiectivele tematice 
și la prioritățile Uniunii specifice fiecărui 
fond CSC, cadrul strategic comun, 
contractul de parteneriat, recomandările 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat și recomandările 
Consiliului, adoptate în conformitate cu 
articolul 148 alineatul (4) din tratat, ținând 
cont de evaluarea ex ante. Evaluarea 
abordează, în special, gradul de adecvare a 
strategiei programului, obiectivele 
corespunzătoare, indicatorii, țintele și 
alocarea resurselor bugetare.

(1) Comisia evaluează conformitatea 
programelor cu prezentul regulament, 
normele specifice fondurilor, contribuția 
efectivă a acestora la obiectivele tematice 
și la prioritățile Uniunii specifice fiecărui 
fond CSC, cadrul strategic comun, 
contractul de parteneriat, recomandările 
relevante adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat și 
recomandările relevante ale Consiliului, 
adoptate în conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din tratat, ținând cont de 
evaluarea ex ante. Evaluarea abordează, în 
special, gradul de adecvare a strategiei 
programului, obiectivele corespunzătoare, 
indicatorii, țintele și alocarea resurselor 
bugetare.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile de modificare a programelor 
transmise de un stat membru sunt motivate 
în mod corespunzător și prezintă, în 
special, impactul preconizat al 
modificărilor aduse programului asupra 
realizării strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și a obiectivelor specifice 
definite în program, având în vedere cadrul 
strategic comun și contractul de 
parteneriat. Cererile sunt însoțite de 
programul revizuit și, după caz, de un 
contract de parteneriat revizuit.

Cererile de modificare a programelor 
transmise de un stat membru sunt motivate 
în mod corespunzător și prezintă, în 
special, impactul preconizat al 
modificărilor aduse programului asupra 
realizării strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, a dezvoltării durabile și a 
obiectivelor specifice definite în program, 
având în vedere cadrul strategic comun și 
contractul de parteneriat. Cererile sunt 
însoțite de programul revizuit și, după caz, 
de un contract de parteneriat revizuit.

Amendamentul 91

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice modificare a programelor se face în 
conformitate cu cerințele prevăzute la 
articolul 24, îndeosebi cele referitoare la 
principiile orizontale, inclusiv principiul 
parteneriatului și abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri. 
Cererile de modificare a programelor se 
bazează, de asemenea, pe programe 
revizuite și, dacă este necesar, pe un 
contract de parteneriat revizuit.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) BEI poate, la cererea statelor membre, 
să participe la pregătirea contractului de 
parteneriat, precum și la activitățile legate 
de pregătirea operațiunilor, în special

(1) BEI poate, la cererea statelor membre, 
să participe la pregătirea contractului de 
parteneriat, precum și la activitățile legate 
de pregătirea operațiunilor, marile și micile 
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pentru proiectele majore, instrumentele 
financiare și parteneriatele public-privat.

proiecte cu un potențial novator 
considerabil, instrumentele financiare și 
parteneriatele public-privat.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) este elaborată ținând cont de 
necesitățile și potențialul local și include 
caracteristici inovatoare în context local, 
colaborare în rețea și, după caz, cooperare.

(d) este elaborată ținând cont de 
necesitățile și potențialul local și include 
caracteristici inovatoare și socioculturale
în context local, colaborare în rețea și, după 
caz, cooperare.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Strategiile de dezvoltare locală sunt 
alese de un comitet constituit în acest scop 
de către autoritățile de management 
aferente pentru programe.

(3) Strategiile de dezvoltare durabilă
locală sunt alese de un comitet constituit în 
acest scop de către autoritățile de 
management aferente pentru programe. 
Partenerii menționați la articolul 5 sunt 
reprezentați în comitetul respectiv. În 
special partenerii economici și sociali vor 
fi puternic reprezentați. 

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) cheltuielile de consultanță.

Amendamentul 96



PE486.190v02-00 48/127 AD\908400RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentele financiare pot fi combinate 
cu granturi, subvenționarea dobânzii și 
contribuții la comisioanele de garantare. În 
acest caz, se păstrează evidențe contabile 
separate pentru fiecare formă de finanțare.

Instrumentele financiare pot fi combinate 
cu granturi, subvenționarea dobânzii, 
microcredite și contribuții la comisioanele 
de garantare. În acest caz, se păstrează 
evidențe contabile separate pentru fiecare 
formă de finanțare.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
care să stabilească norme detaliate privind 
evaluarea ex ante a instrumentelor 
financiare, combinarea contribuțiilor 
furnizate destinatarilor finali prin granturi, 
subvenționarea dobânzii, contribuții la 
comisioanele de garantare și instrumente 
financiare, normele specifice suplimentare 
privind eligibilitatea cheltuielilor și norme 
care să specifice tipurile de activități care 
nu sunt sprijinite prin instrumente 
financiare.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
care să stabilească norme detaliate privind 
evaluarea ex ante a instrumentelor 
financiare, combinarea contribuțiilor 
furnizate destinatarilor finali prin granturi, 
subvenționarea dobânzii, contribuții la 
comisioanele de garantare, microcredite și 
instrumente financiare, normele specifice 
suplimentare privind eligibilitatea 
cheltuielilor și norme care să specifice 
tipurile de activități care nu sunt sprijinite 
prin instrumente financiare.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuțiile în natură nu reprezintă 
cheltuieli eligibile în cazul instrumentelor 
financiare, cu excepția contribuțiilor sub 
forma unor terenuri sau bunuri imobiliare 
în cazul investițiilor destinate sprijinirii 
dezvoltării sau reabilitării urbane, unde 

(3) Contribuțiile în natură nu reprezintă 
cheltuieli eligibile în cazul instrumentelor 
financiare, cu excepția contribuțiilor sub 
forma unor terenuri sau bunuri imobiliare 
în cazul investițiilor destinate sprijinirii 
dezvoltării și/sau rurale, precum și a 
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terenurile sau imobilele fac parte din 
investiție. Astfel de contribuții sub forma 
unor terenuri sau imobile sunt eligibile 
numai dacă sunt satisfăcute condițiile de la 
articolul 59.

reabilitării urbane și/sau rurale, unde 
terenurile sau imobilele fac parte din 
investiție. Astfel de contribuții sub forma 
unor terenuri sau imobile sunt eligibile 
numai dacă sunt satisfăcute condițiile de la 
articolul 59.

Amendamentul 99

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 șapte ani de la închiderea 
programului Suma restantă după această 
perioadă este transferată la bugetul 
Uniunii Europene.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de management trimite 
Comisiei un raport specific care acoperă 
operațiunile ce cuprind instrumente 
financiare, sub forma unei anexe la raportul 
anual de implementare.

(1) Autoritatea de management trimite 
Comisiei un raport specific care acoperă 
operațiunile ce cuprind instrumente 
financiare, sub forma unei anexe la raportul 
anual de implementare, având grijă să 
evite suprapunerile și obligațiile 
birocratice adiționale.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul de monitorizare este compus 
din reprezentanți ai autorităților de 
management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor. Fiecare membru al comitetului 
de monitorizare are drept de vot.

(1) Comitetul de monitorizare este compus 
din reprezentanți ai autorităților de 
management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor menționați la articolul 5, o 
atenție deosebită acordându-se 
partenerilor implicați în pregătirea 
programelor în cauză. Fiecare membru al 
comitetului de monitorizare are drept de 
vot. Statele membre asigură o 
reprezentare echilibrată a femeilor și a 
bărbaților în comitetul de monitorizare.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partenerii îi selectează și îi numesc pe 
membrii care îi reprezintă în cadrul 
comitetului de monitorizare.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista membrilor comitetului de 
monitorizare se face publică. 
Amendamentul

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Organismul din care provine 
președintele comitetului preia rolul de 
birou central, pentru a-i asista pe 
parteneri în exercitarea propriilor 
obligații și pentru a-l ajuta pe președinte 
să pregătească și să desfășoare reuniuni 
și să asigure obținerea de rezultate. 

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul de monitorizare se reunește 
cel puțin o dată pe an și examinează 
punerea în aplicare a programului și 
progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor acestuia. În acest scop, 
comitetul ia în considerare datele 
financiare, indicatorii comuni și specifici 
fiecărui program, inclusiv modificările cu 
privire la indicatorii de rezultat și 
progresele în vederea atingerii valorilor 
țintă cuantificate și a obiectivelor de etapă 
definite în cadrul de performanță.

(1) Comitetul de monitorizare se reunește 
cel puțin de două ori pe an și examinează 
punerea în aplicare a programului și 
progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor acestuia și respectarea 
principiilor orizontale stabilite la 
articolele 6, 7, 7a și 8 . În acest scop, 
comitetul ia în considerare datele 
financiare, indicatorii comuni și specifici 
fiecărui program, inclusiv modificările cu 
privire la indicatorii de rezultat și 
progresele în vederea atingerii valorilor 
țintă cuantificate și a obiectivelor de etapă 
definite în cadrul de performanță.

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul de monitorizare examinează 
în detaliu toate aspectele care afectează 
evoluția programului.

(2) Comitetul de monitorizare examinează 
în detaliu toate aspectele care afectează 
evoluția programului, inclusiv examinarea 
performanței. 
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Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul de monitorizare poate adresa 
recomandări autorității de management în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
programului și evaluarea acestuia. 
Comitetul monitorizează acțiunile 
întreprinse ca urmare a recomandărilor 
sale.

(4) Comitetul de monitorizare poate adresa 
recomandări autorității de management în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
programului și evaluarea acestuia, pentru a 
reduce sarcinile administrative ale 
beneficiarilor. Comitetul monitorizează 
acțiunile întreprinse ca urmare a 
recomandărilor sale.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comitetul de monitorizare aprobă 
rapoartele anuale privind punerea în 
aplicare a programelor menționate la 
articolul 44 și rapoartele privind 
progresele înregistrate, menționate la 
articolul 46. 

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
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se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile selectate. 
Ele precizează, de asemenea, măsurile 
luate pentru a îndeplini condițiile ex ante și 
pentru a aborda orice probleme care 
afectează evoluția programului, precum și 
măsurile corective luate.

se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile selectate. 
Ele precizează, de asemenea, măsurile 
luate pentru a îndeplini condițiile ex ante, 
pentru a simplifica procedurile 
administrative și pentru a aborda orice 
probleme care afectează evoluția 
programului, precum și măsurile corective 
luate.

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Raportul anual de implementare 
prezentat în 2017 stabilește și evaluează 
informațiile prevăzute la alineatul (2) și 
progresele realizate în vederea atingerii 
obiectivelor programului, inclusiv 
contribuția fondurilor CSC la schimbarea 
indicatorilor de rezultat, dacă există date 
disponibile din evaluări. Acesta evaluează, 
de asemenea, punerea în aplicare a 
acțiunilor pentru a se ține seama de 
principiile enunțate la articolele 6, 7 și 8 și 
prezintă informații privind sprijinul utilizat 
pentru atingerea țintelor în materie de 
schimbări climatice.

(3) Raportul anual de implementare 
prezentat în anul primei evaluări a 
performanțelor stabilește și evaluează 
informațiile prevăzute la alineatul (2) și 
progresele realizate în vederea atingerii 
obiectivelor programului, inclusiv 
contribuția fondurilor CSC la schimbarea 
indicatorilor de rezultat, dacă există date 
disponibile din evaluări. Acesta evaluează, 
de asemenea, punerea în aplicare a 
acțiunilor pentru a se ține seama de 
principiile enunțate la articolele 6, 7, 7a și 
8 și prezintă informații privind sprijinul 
utilizat pentru atingerea țintelor în materie 
de schimbări climatice, reducerea sărăciei 
și reducerea șomajului la nivel global și în 
rândul tinerilor.

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Raportul anual de implementare 
prezentat în 2019 și raportul final de 
implementare pentru fondurile CSC includ, 

(4) Raportul anual de implementare 
prezentat în anul primei examinări a 
performanțelor și raportul final de 
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pe lângă informațiile și evaluarea prevăzute 
la alineatele (2) și (3), informații și evaluări 
privind progresele înregistrate în atingerea 
obiectivelor programului și contribuția 
acestuia la îndeplinirea strategiei Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

implementare pentru fondurile CSC includ, 
pe lângă informațiile și evaluarea prevăzute 
la alineatele (2) și (3), informații și evaluări 
privind progresele înregistrate în atingerea 
obiectivelor programului și contribuția 
acestuia la îndeplinirea strategiei Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reuniunea anuală de reexaminare poate 
viza mai multe programe. În 2017 și 2019, 
reuniunea anuală de reexaminare vizează 
toate programele din statul membru și ia în 
considerare, de asemenea, rapoartele 
privind progresele înregistrate prezentate 
de statul membru în conformitate cu 
articolul 46 în anii respectivi.

(2) Reuniunea anuală de reexaminare poate 
viza mai multe programe. În anii de 
examinare a performanțelor, reuniunea 
anuală de reexaminare vizează toate 
programele din statul membru și ia în 
considerare, de asemenea, rapoartele 
privind progresele înregistrate prezentate 
de statul membru în conformitate cu 
articolul 46 în anii respectivi.

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru și Comisia pot conveni 
să organizeze o reuniune de anuală de 
reexaminare pentru un program pentru anii 
diferiți de 2017 și 2019.

(3) Statul membru și Comisia pot conveni 
să organizeze o reuniune de anuală de 
reexaminare pentru un program pentru anii 
diferiți de anii de examinare a 
performanțelor.
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Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în special în ceea ce privește 
obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare 
program în cadrul de performanță și 
contribuțiile utilizate pentru obiectivele 
legate de schimbările climatice;

(b) progresele înregistrate către realizarea 
Strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în special în ceea ce privește 
obiectivele de etapă rezonabile, 
măsurabile, calitative și cantitative bazate 
pe realizările anterioare și provocările ale 
statelor membre stabilite pentru fiecare 
program în cadrul de performanță și 
contribuțiile utilizate pentru obiectivele 
legate de schimbările climatice, reducerea 
sărăciei și reducerea șomajului la nivel 
global și în rândul tinerilor;

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) rolul partenerilor menționați la articolul 
5 în punerea în aplicare a contractului de 
parteneriat.

(h) rolul partenerilor menționați la articolul 
5 în punerea în aplicare a contractului de 
parteneriat, inclusiv o listă a partenerilor 
implicați, a responsabilităților acestora și 
a opiniilor exprimate cu privire la 
punerea în aplicare a programului și la 
principiul parteneriatului, precum și 
modul în care opiniile acestora au fost 
luate în considerare.

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În 2018 și 2020, Comisia include în (5) În 2018 și 2020, Comisia include în 
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raportul său anual privind progresele 
înregistrate pentru reuniunea de primăvară 
a Consiliului European o secțiune care 
sintetizează raportul strategic, în special în 
ceea ce privește progresele obținute către 
realizarea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

raportul său anual privind progresele 
înregistrate pentru reuniunea de primăvară 
a Consiliului European o secțiune care 
sintetizează raportul strategic, în special în 
ceea ce privește progresele obținute către 
realizarea Strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și obiectivele 
inițiativelor emblematice din cadrul 
acestei strategii.

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluările se efectuează pentru 
îmbunătățirea calității elaborării și punerii 
în aplicare a programelor, precum și în 
vederea aprecierii eficacității, eficienței și 
impactului acestora. Impactul programelor 
se evaluează în conformitate cu misiunea 
fondurilor CSC respective în ceea ce 
privește țintele pentru strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și în raport 
cu produsul intern brut (PIB) și șomajul, 
după caz.

(1) Evaluările se efectuează pentru 
îmbunătățirea calității elaborării și punerii 
în aplicare a programelor, precum și în 
vederea aprecierii eficacității, eficienței și 
impactului acestora. Impactul programelor 
se evaluează în conformitate cu misiunea 
fondurilor CSC respective în ceea ce 
privește țintele pentru Strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și în raport 
cu obiectivele legate de schimbările 
climatice, indicatorii orizontali, produsul 
intern brut (PIB) și șomajul și locurile de 
muncă de calitate, după caz. Statele 
membre pot utiliza alți indicatori sociali și 
de mediu, în afară de indicatorul PIB pe 
cap de locuitor, pentru a avea o viziune a 
situației generale a bunăstării în regiunea 
sau statul membru evaluat mai puternic 
ancorată în viața societății.

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun la dispoziție 
resursele necesare pentru efectuarea 
evaluărilor și asigură instituirea de 
proceduri pentru generarea și colectarea 
datelor necesare pentru evaluări, inclusiv a 
datelor privind indicatorii comuni și, după 
caz, specifici ai programelor.

(2) Statele membre pun la dispoziție 
resursele necesare pentru efectuarea 
evaluărilor calitative și cantitative și 
asigură instituirea de proceduri pentru 
generarea și colectarea datelor necesare 
pentru evaluări calitative și cantitative, 
inclusiv a datelor privind indicatorii 
comuni și, după caz, specifici ai 
programelor.

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuția la strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, având în vedere obiectivele și 
prioritățile tematice selectate, luând în 
considerare nevoile naționale și regionale;

(a) contribuția la Strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, având în vedere obiectivele, 
principiile orizontale menționate la 
articolele 6, 7, 7a și 8 din prezentul 
regulament și prioritățile tematice 
selectate, luând în considerare nevoile 
naționale și regionale;

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) coerența dintre obiectivele tematice 
selectate, prioritățile și obiectivele 
corespunzătoare ale programelor și cadrul 
strategic comun, contractul de parteneriat 
și recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
din tratat și recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul articolului 
148 alineatul (4) din tratat;

(d) coerența dintre obiectivele tematice 
selectate, prioritățile și obiectivele 
corespunzătoare ale programelor și
principiile orizontale prevăzute la 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament, și cadrul strategic comun, 
contractul de parteneriat și recomandările 
specifice adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat și 
recomandările relevante ale Consiliului 
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adoptate în temeiul articolului 148 alineatul
(4) din tratat;

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) relevanța și claritatea indicatorilor 
propuși ai programelor;

(e) relevanța și claritatea programelor și 
indicatorilor orizontali propuși;

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) adecvarea măsurilor planificate pentru a 
promova egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și a preveni discriminarea;

(l) adecvarea măsurilor planificate pentru a 
promova egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și a preveni discriminarea în 
conformitate cu principiile stabilite la 
articolul 7;

Amendamentul 123

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) adecvarea măsurilor planificate 
pentru a asigura accesibilitatea pentru 
persoanele cu dizabilități;
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Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) adecvarea măsurilor planificate pentru 
promovarea dezvoltării durabile.

(m) adecvarea măsurilor planificate pentru 
promovarea dezvoltării durabile, a 
incluziunii sociale și realizarea 
obiectivelor de reducere a sărăciei.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluările ex post sunt efectuate de 
Comisie sau de statele membre, în strânsă 
cooperare. Evaluările ex post analizează 
eficacitatea și eficiența fondurilor CSC și 
contribuția acestora la strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii în conformitate cu 
cerințele specifice stabilite în normele 
specifice fondurilor. Evaluările ex post se 
finalizează până la 31 decembrie 2023.

Evaluările ex post sunt efectuate de 
Comisie, în strânsă cooperare cu statele 
membre. Evaluările ex post analizează 
eficacitatea și eficiența fondurilor CSC și 
contribuția acestora la Strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și la 
obiectivele inițiativelor emblematice din 
cadrul acestei strategii, în conformitate cu 
cerințele specifice stabilite în normele 
specifice fondurilor. Evaluările ex post se 
finalizează până la 31 decembrie 2023.

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) asistență în vederea accesării 
fondurilor, în special pentru IMM-uri și 
microîntreprinderi.
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Amendamentul 127

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) sprijin pentru consolidarea 
capacităților partenerilor sociali și 
organizațiilor societății civile menționați 
la articolul 5, în special în ceea ce privește 
implicarea reprezentanților grupurilor 
vulnerabile și sprijin acordat 
organizațiilor-umbrelă și organizațiilor 
neguvernamentale, partenerilor sociali, 
rețelelor și asociațiilor care reprezintă 
autoritățile locale, urbane și regionale, 
care participă, la nivelul Uniunii, la 
elaborarea politicii de coeziune pentru 
crearea de rețele cu partenerii naționali și 
regionali;
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Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) asistență pentru a sprijini schimbul de 
opinii și cooperarea în cadrul rețelelor 
tematice existente și noi, formate din 
grupuri de acțiune locală menționate la 
articolul 30, pentru conceperea și punerea 
în aplicare a strategiilor de dezvoltare 
locală.

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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, 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.

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, inclusiv sisteme de schimb 
electronic de date, precum și acțiuni 
suplimentare de consolidare a capacității 
autorităților, a partenerilor menționați la 
articolul 5, cu o puternică reprezentare a 
partenerilor sociali și economici, în 
scopul de a promova schimbul de opinii și 
de cele mai bune practici la nivel național 
în rândul grupurilor de acțiune locală 
menționate la articolul 30, precum și a 
beneficiarilor din statele membre de a 
administra și utiliza fondurile CSC. Aceste 
acțiuni se pot referi la perioadele de 
programare precedente și ulterioare.
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Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare stat membru se asigură că 
partenerilor menționați la articolul 5 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) li se 
acordă un nivel corespunzător de 
asistență tehnică în cadrul programelor 
sale operaționale, cu scopul de a facilita 
implicarea și participarea acestora la 
pregătirea și punerea în aplicare a 
contractelor de parteneriat, precum și la 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea programelor.

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fiecare stat membru se asigură, în 
cadrul tuturor programelor operaționale, 
că se oferă o asistență tehnică adecvată, 
pentru a facilita implicarea și participarea 
organizațiilor neguvernamentale în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea fondurilor.

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește 
pe baza normelor naționale, cu excepția 
cazului în care există norme specifice în 
cadrul sau în temeiul prezentului 
regulament sau în normele specifice 

(1) Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește 
pe baza normelor naționale, cu excepția
cheltuielilor pentru proiecte de cooperare 
teritorială europeană și a cazului în care 
există norme specifice în cadrul sau în 
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fondurilor. temeiul prezentului regulament sau în 
normele specifice fondurilor.

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Comisia stabilește un sistem special 
de asistență pentru cheltuielile realizate în 
cadrul programelor de cooperare 
teritorială europeană, în vederea 
îmbunătățirii aplicării operaționale a 
acestora. 

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 56 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul asistenței rambursabile, sprijinul 
rambursat organismului care l-a oferit sau 
altei autorități competente din statul 
membru se contabilizează separat și se 
reutilizează în același scop sau în 
conformitate cu obiectivele programului.

În cazul asistenței rambursabile, sprijinul 
rambursat organismului care l-a oferit sau 
altei autorități competente din statul 
membru se plasează într-un cont separat și 
se reutilizează în același scop sau în 
conformitate cu obiectivele programului.

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sume forfetare care nu depășesc 100 
000 EUR din contribuția publică;

(c) sume forfetare care nu depășesc
200 000 EUR din contribuția publică;
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Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 58 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o rată fixă de până la 20% din costurile 
directe eligibile, dacă rata este calculată pe 
baza unei metode de calcul juste, echitabile 
și verificabile sau a unei metode aplicate în 
cadrul sistemelor de granturi finanțate în 
întregime de statul membru pentru un tip 
similar de operațiune și de beneficiar;

(a) o rată fixă de până la 30% din costurile 
directe eligibile, dacă rata este calculată pe 
baza unei metode de calcul juste, echitabile 
și verificabile sau a unei metode aplicate în 
cadrul sistemelor de granturi finanțate în 
întregime de statul membru pentru un tip 
similar de operațiune și de beneficiar;

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o rată forfetară de maximum 15% din 
costurile cu personalul eligibile;

(b) o rată forfetară de maximum 20% din 
costurile cu personalul eligibile;

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul și sunt plătite de un beneficiar diferit de 
persoana neimpozabilă definită la 
articolul 13 alineatul (1) primul paragraf 
din Directiva 2006/112/CE, cu condiția ca 
aceste sume aferente TVA-ului să nu fi 
fost suportate în contextul furnizării de 
infrastructură.

(c) taxa pe valoarea adăugată recuperabilă. 
Cu toate acestea, sumele corespunzând 
TVA-ului sunt eligibile dacă nu se pot 
recupera în temeiul legislației naționale 
privind TVA-ul. 
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Amendamentul 140

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul unei operațiuni constând în 
investiții în infrastructură sau producție, 
contribuția din partea fondurilor CSC se 
rambursează dacă, în termen de cinci ani 
de la efectuarea plății finale către 
beneficiar sau în termenul prevăzut de 
normele privind ajutorul de stat, după caz, 
face obiectul următoarelor:

(1) În cazul unei operațiuni constând în 
investiții în infrastructură sau producție, 
contribuția din partea fondurilor CSC se 
rambursează proporțional dacă, în termen 
de cinci ani - sau de trei ani numai în 
cazul IMM-urilor - de la efectuarea plății 
finale către beneficiar sau în termenul 
prevăzut de normele privind ajutorul de 
stat, după caz, face obiectul următoarelor:

Amendamentul 141

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul operațiunilor sprijinite de FSE 
și al operațiunilor sprijinite de alte fonduri 
CSC care nu constau în investiții în 
infrastructură sau producție, contribuția din
partea fondului se rambursează numai dacă 
operațiunile fac obiectul unei obligații de 
menținere a investiției în temeiul normelor 
aplicabile privind ajutorul de stat și are loc 
o încetare sau delocalizare a activității de 
producție în termenul prevăzut de
respectivele norme.

(2) În cazul operațiunilor sprijinite de FSE 
și al operațiunilor sprijinite de alte fonduri 
CSC care nu constau în investiții în 
infrastructură sau producție, contribuția din 
partea fondului se rambursează numai dacă 
operațiunile fac obiectul unei obligații de 
menținere a investiției în temeiul normelor 
aplicabile privind ajutorul de stat și are loc 
o încetare sau delocalizare a activității de 
producție în termen de zece ani.

Amendamentul 142

Propunere de regulament
Articolul 66 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește rezerva de 
performanță, angajamentele bugetare se 
realizează în urma deciziei Comisiei de 

eliminat
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aprobare a modificării programului.

Amendamentul 143

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 șase luni, în 
următoarele cazuri:

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” în statele membre și regiuni, care 
beneficiază de contribuții din partea tuturor 
fondurilor; și

(a) „investiții pentru creștere, locuri de 
muncă și incluziune socială” în statele 
membre și regiuni, care beneficiază de 
contribuții din partea tuturor fondurilor; și 

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondurile structurale sprijină obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă în toate regiunile 
corespunzătoare nivelului 2 din 
nomenclatorul comun al unităților 
teritoriale de statistică (denumite în 
continuare „NUTS nivelul 2”), instituit 
prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003.

(1) Fondurile structurale sprijină obiectivul 
privind investițiile pentru creștere, locuri 
de muncă și incluziune socială în toate 
regiunile corespunzătoare nivelului 2 din 
nomenclatorul comun al unităților 
teritoriale de statistică (denumite în 
continuare „NUTS nivelul 2”), instituit 
prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003. 
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Amendamentul 146

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 147

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 % (și anume, un total de 53 142 
922 017 EUR) pentru regiunile mai 
dezvoltate, acordând o atenție specială 
excepțiilor posibile în cazul unui capital 
național conex unei densități ridicate a 
populației și unei extreme concentrări a 
populației țării respective, pe baza 
contractului de parteneriat;

Amendamentul 148

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, rata de dependență 
cauzată de vârstă, densitatea populației, 
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 149

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3

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 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. Dacă, în conformitate cu 
contractul de parteneriat, o cotă minimă 
pentru o categorie de regiuni se află sub 
nivelul minim, această descreștere trebuie 
compensată de o creștere în alte categorii 
de regiuni. În consecință, suma rezultată 
la nivel național pentru toate categoriile 
de regiuni nu este mai mică decât suma la 
nivel național rezultată din aplicarea 
nivelurilor minime. 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.

Amendamentul150

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 5% din resursele pentru obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă constituie rezerva de 
performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

eliminat

Amendamentul 151

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) 0,2% din resursele FEDER pentru 
obiectivul privind investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă se alocă 
acțiunilor inovatoare la inițiativa Comisiei 
în domeniul dezvoltării urbane durabile.

(7) 1 % din resursele FEDER pentru 
obiectivul privind investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă se alocă 
acțiunilor inovatoare la inițiativa Comisiei 
în domeniul dezvoltării urbane și rurale
durabile.

Amendamentul 152

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate accepta, în circumstanțe 
justificate în mod corespunzător, legate de 
punerea în aplicare a unuia sau mai multor 
obiective tematice, o propunere a unui stat 
membru, cu ocazia transmiterii pentru 
prima dată de către acesta a contractului de 
parteneriat, să transfere până la 2% din 
creditul total pentru o categorie de regiuni 
către alte categorii de regiuni.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate accepta, în circumstanțe 
justificate în mod corespunzător, legate de 
punerea în aplicare a unuia sau mai multor 
obiective tematice, o propunere a unui stat 
membru, cu ocazia transmiterii pentru 
prima dată de către acesta a contractului de 
parteneriat, să transfere până la 6% din 
creditul total pentru o categorie de regiuni 
către alte categorii de regiuni.

Justificare

În conformitate cu normele în vigoare în cadrul legislației actuale, nu există nici un motiv 
pentru a adăuga sarcini suplimentare pentru statele membre. În plus, ar trebui să se țină 
seama de marea complexitate a politicii de coeziune și ar trebui respectat principiul 
subsidiarității, consacrat în tratat.

Amendamentul 153

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia și statele membre iau în 
considerare condițiile macroeconomice 
generale și circumstanțele specifice sau 
excepționale, precum privatizările sau un 

Comisia și statele membre iau în 
considerare condițiile macroeconomice 
generale și circumstanțele specifice sau 
excepționale, care pot reprezenta o 
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nivel excepțional al cheltuielilor 
structurale publice sau asimilabile ale unui 
stat membru în perioada 2007-2013. De 
asemenea, ele iau în considerare 
modificările alocărilor naționale din 
fondurile structurale în raport cu perioada 
2007-2013.

variație excepțională a cheltuielilor 
structurale publice sau asimilabile ale unui 
stat membru în perioada 2007-2013. De 
asemenea, ele iau în considerare 
modificările alocărilor naționale din 
fondurile structurale în raport cu perioada 
2007-2013.

Amendamentul 154

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea menținerii nivelului de 
cheltuieli structurale publice sau 
asimilabile în temeiul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă se efectuează în momentul 
transmiterii contractului de parteneriat
(verificarea ex ante), în 2018 (verificare 
intermediară) și în 2022 (verificarea ex 
post).

Verificarea menținerii nivelului de 
cheltuieli structurale publice sau 
asimilabile în temeiul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă se efectuează în momentul 
transmiterii contractului de parteneriat
(verificarea ex ante), la verificarea 
intermediară și, în final, la verificarea ex 
post.

Amendamentul 155

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă, în urma verificării ex post, 
Comisia stabilește că un stat membru nu și-
a menținut nivelul de referință al 
cheltuielilor structurale publice sau 
asimilabile în temeiul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă stabilit în contractul de parteneriat, 
astfel cum este prezentat în anexa III, 
Comisia poate aplica o corecție financiară. 
Atunci când decide dacă să efectueze o 
corecție financiară, Comisia va lua în 
considerare dacă situația economică a 
statului membru s-a modificat în mod 
semnificativ în raport cu momentul 

(6) Dacă, în urma verificării ex post, 
Comisia stabilește că un stat membru nu și-
a menținut nivelul de referință al 
cheltuielilor structurale publice sau 
asimilabile în temeiul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă stabilit în contractul de parteneriat, 
astfel cum este prezentat în anexa III, 
Comisia poate aplica o corecție financiară. 
Comisia decide doar dacă să efectueze o 
corecție financiară, atunci când consideră
că statul membru respectiv nu a luat 
măsurile necesare pentru îndeplinirea 
recomandărilor pe care le-a formulat în 
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verificării intermediare și dacă modificarea 
fost luată în considerare la momentul 
respectiv. Normele detaliate referitoare la 
ratele de corecție financiară sunt stabilite la 
punctul 3 din anexa III.

acest sens și va analiza dacă situația 
economică a statului membru s-a modificat 
în mod semnificativ în raport cu momentul 
verificării intermediare și dacă modificarea 
fost luată în considerare la momentul 
respectiv.  Normele detaliate referitoare la 
ratele de corecție financiară sunt stabilite la 
punctul 3 din anexa III.

Amendamentul 156

Propunere de regulament
Articolul 87 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conținutul și adoptarea programelor 
operaționale în cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă

Conținutul, adoptarea și modificarea
programelor operaționale în cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă

Amendamentul 157

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondului. Pentru FSE, o axă 
prioritară poate combina prioritățile de 
investiții din diferite obiective tematice 
stabilite la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) pentru a le facilita contribuția 
la alte axe prioritare, în împrejurări 
justificate în mod corespunzător.

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondurilor. În circumstanțe 
justificate, o axă  prioritară poate 
cuprinde una sau mai multe categorii de 
regiuni și mai mult de un fond. Pentru 
FSE, o axă prioritară poate combina una 
sau mai multe priorități de investiții 
suplimentare din diferite obiective 
tematice stabilite la articolul 9 alineatele 
(8), (9), (10) și (11) pentru a le facilita 
contribuția la alte axe prioritare, în 
împrejurări justificate în mod 
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corespunzător.

Amendamentul 158

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) lista orașelor în care se vor pune în 
aplicare acțiuni de dezvoltare urbană 
durabilă, valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor
spre gestionare în conformitate cu articolul 
7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

(iii) lista orientativă a orașelor și a zonelor 
urbane și suburbane funcționale care 
urmează a fi reabilitate și în care se vor 
pune în aplicare acțiuni de dezvoltare 
urbană durabilă, valoarea orientativă a 
alocării anuale a contribuției FEDER 
pentru aceste acțiuni, inclusiv resursele 
delegate orașelor spre gestionare în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [FEDER] și 
alocarea anuală orientativă a contribuției 
FSE pentru acțiunile integrate;

Amendamentul 159

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii a) lista microregiunilor rurale cu cea 
mai mare concentrare a sărăciei și 
alocarea anuală indicativă a sprijinului 
FSE, FEDER și FEADR pentru acțiuni 
integrate; 

Amendamentul 160

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) identificarea zonelor în care va fi pusă 
în aplicare dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității;

(iv) identificarea indicativă a zonelor în 
care va fi pusă în aplicare dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
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comunității;

Amendamentul 161

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) atunci când este cazul, contribuția 
intervențiilor planificate la strategiile 
macroregionale și la strategiile privind 
bazinele maritime;

(vi) contribuția intervențiilor planificate la 
strategiile macroregionale și la strategiile 
privind bazinele maritime și regiunile 
montane;

Amendamentul 162

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie sau 
nevoilor grupurilor țintă cele mai expuse 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în cazul comunităților 
marginalizate, precum și alocațiile 
financiare orientative;

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde provocărilor demografice 
regionale și nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie și 
șomaj sau nevoilor grupurilor țintă cele 
mai expuse riscului de discriminare sau 
excludere socială, în special în cazul 
persoanelor cu dizabilități și al
comunităților marginalizate, precum și 
alocațiile financiare orientative;

Amendamentul 163

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) pentru fiecare condiție ex ante, stabilită 
în conformitate cu anexa IV, care nu este 
îndeplinită la data depunerii contractului de 
parteneriat și a programului operațional, o 
descriere a acțiunilor prevăzute pentru 

(ii) pentru fiecare condiție ex ante
relevantă, stabilită în conformitate cu 
anexa IV, care nu este îndeplinită la data 
depunerii contractului de parteneriat și a 
programului operațional, o descriere a 
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îndeplinirea condiției ex ante în cauză și un 
calendar pentru îndeplinirea acestor 
acțiuni;

acțiunilor prevăzute pentru îndeplinirea 
condiției ex ante în cauză și un calendar 
pentru îndeplinirea acestor acțiuni;

Amendamentul 164

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera f – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și a acțiunilor
planificate pentru a obține o reducere în 
conformitate cu țintele stabilite;

(ii) acțiunile planificate pentru a obține o 
reducere a sarcinii administrative pentru 
beneficiari, cu ajutorul țintelor stabilite;

Amendamentul 165

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera f – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o listă a proiectelor majore pentru care 
data estimată de începere a executării 
principalelor lucrări este înainte de 1 
ianuarie 2018;

(iii) o listă indicativă a proiectelor majore 
pentru care data estimată de începere a 
executării principalelor lucrări este înainte 
de 1 ianuarie 2018;

Amendamentul 166

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera h – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) identificarea organismului de 
acreditare, a autorității de management, a 
autorității de certificare, dacă este cazul, și 
a autorității de audit;

(i) identificarea autorității de management, 
a autorității de certificare, dacă este cazul, 
și a autorității de audit;

Amendamentul 167

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o descriere a acțiunilor specifice de 
promovare a șanselor egale și prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii, elaborării și punerii în 
aplicare a programului operațional și în 
special în ceea ce privește accesul la 
finanțare, luând în considerare nevoile 
diferitelor grupuri țintă expuse riscului de 
astfel de discriminări și în special a 
cerințelor privind garantarea 
accesibilității pentru persoanele cu 
handicap;

(ii) o descriere a acțiunilor specifice de 
promovare a șanselor egale și prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală și 
evitarea reproducerii segregării în timpul 
pregătirii, elaborării și punerii în aplicare a 
programului operațional și în special în 
ceea ce privește accesul la finanțare, luând 
în considerare nevoile diferitelor grupuri 
țintă expuse riscului de astfel de 
discriminări;

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii a) o descriere a acțiunilor precise 
vizând asigurarea accesului persoanelor 
cu dizabilități, în timpul pregătirii, 
conceperii și implementării programului 
operațional;

Amendamentul 169

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o descriere a contribuției sale la 
promovarea egalității între bărbați și femei 
și, atunci când este cazul, a măsurilor 
menite să asigure integrarea perspectivei de 
gen la nivelul de program operațional și de 
operațiune.

(iii) (iii) o descriere a contribuției sale la 
promovarea egalității între bărbați și femei 
și a măsurilor pentru a asigura integrarea 
perspectivei de gen la nivelul programelor 
și al operațiunilor, precum și o descriere a 
acțiunilor specifice întreprinse pentru a 
promova egalitatea între bărbați și femei.
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Amendamentul 170

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1– punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii a) o descriere a acțiunilor specifice 
întreprinse pentru realizarea obiectivului 
Uniunii de reducere a sărăciei prin 
promovarea incluziunii sociale a 
grupurilor dezavantajate ale populației;

Amendamentul 171

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să depună un aviz 
din partea organismelor naționale de 
promovare a egalității privind măsurile 
menționate la punctele (ii) și (iii) odată cu 
propunerea pentru un program operațional 
în cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă.

Statele membre trebuie să depună un aviz 
din partea organismelor naționale de 
promovare a egalității și a partenerilor 
menționați la articolul (5) literele (a), (b) 
și (c) privind măsurile menționate la 
punctele (i), (ii) și (iii) de la prezentul 
alineat, odată cu propunerea pentru un 
program operațional în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă.

Amendamentul 172

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia adoptă o decizie de aprobare a 
programului operațional prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare.

(5) Comisia adoptă o decizie de aprobare a
elementelor programului operațional care 
intră sub incidența alineatului (2) litera 
(a) punctul (ii), litera (b) punctele (i) - (ii), 
litera (d), litera(e) punctele (i) - (ii), litera 
(g) punctele (i) - (ii) și litera (h) punctele 
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(i) - (ii), prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare.

Amendamentul 173

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondurile pot oferi împreună contribuții 
pentru programele operaționale în cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă.

(1) Fondurile pot oferi împreună contribuții 
pentru programele operaționale în cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere, locuri de muncă și incluziune 
socială.

Amendamentul 174

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 5% din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 10% din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

Amendamentul 175

Propunere de regulament
Articolul 89 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele operaționale care vizează 
grupuri vulnerabile, cum ar fi tinerii, 
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femeile, migranții, șomerii de lungă 
durată, persoanele în vârstă în situație 
precară, persoane cu dizabilități și 
minoritățile etnice, sunt eligibile pentru o 
funcționare pe întreg teritoriul, indiferent 
de limitările geografice de referință.

Amendamentul 176

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o analiză a impactului asupra mediului, 
ținând seama de nevoile de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
efectelor acestora și de rezistența în fața 
dezastrelor;

(f) o analiză a impactului asupra mediului, 
ținând seama de nevoile de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
efectelor acestora și de rezistența în fața 
dezastrelor, precum și a impactului social, 
ținând seama de avantajele la nivelul 
coeziunii și al dezvoltării;

Amendamentul 177

Propunere de regulament
Articolul 95 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. o analiză a efectelor planului de acțiune 
comun asupra promovării egalității între 
bărbați și femei și a prevenirii 
discriminării;

6. o analiză a efectelor planului de acțiune 
comun asupra promovării egalității între 
bărbați și femei și a prevenirii 
discriminării, în temeiul articolului 7;

Amendamentul 178

Propunere de regulament
Articolul 95 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. o analiză a efectelor planului comun 
de acțiune asupra accesibilității pentru 
persoanele cu dizabilități;
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Amendamentul 179

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) analizează progresele înregistrate către 
realizarea obiectivelor de etapă, obținerea 
realizărilor și rezultatelor prevăzute în 
planul de acțiune comun;

(a) analizează progresele înregistrate către 
realizarea obiectivelor de etapă, obținerea 
realizărilor și a rezultatelor prevăzute în 
planul de acțiune comun și transmite 
aceste rezultate comitetului de 
monitorizare;

Amendamentul 180

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) analizează și aprobă orice propunere de 
modificare a planului de acțiune comun 
pentru a lua în considerare orice chestiuni 
care afectează evoluția acestuia.

(b) analizează și aprobă orice propunere de 
modificare a planului de acțiune comun 
pentru a lua în considerare orice chestiuni 
care afectează evoluția acestuia și 
transmite rezultatele comitetului de 
monitorizare.

Amendamentul 181

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o strategie de 
dezvoltare urbană sau o altă strategie 
teritorială sau pact, astfel cum sunt definite 
la articolul 12 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. … [FSE], necesită 
o abordare integrată care implică investiții 
în mai multe axe prioritare din unul sau 
mai multe programe operaționale, acțiunea 
se desfășoară ca o investiție teritorială 

(1) În cazul în care o strategie de 
dezvoltare urbană sau rurală sau pact, 
astfel cum sunt definite la articolul 12 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. … 
[FSE], necesită o abordare integrată care 
implică investiții în mai multe axe 
prioritare din unul sau mai multe programe 
operaționale, acțiunea se desfășoară ca o 
investiție teritorială integrată (denumită în 
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integrată (denumită în continuare „ITI”). continuare „ITI”).

Amendamentul 182

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) măsuri de asigurare a accesului 
pentru persoanele cu dizabilități;

Amendamentul 183

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 1 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) acțiunile de combatere a sărăciei și de 
promovare a incluziunii sociale a 
grupurilor dezavantajate;

Amendamentul 184

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 aprilie 2016 și până la data 
de 30 aprilie din fiecare an ulterior până la 
și inclusiv 2022, statul membru prezintă 
Comisiei un raport anual în conformitate 
cu articolul 44 alineatul (1). Raportul 
prezentat în 2016 se referă la anii financiari 
2014 și 2015, precum și la intervalul de 
timp cuprins între data de validare a 
eligibilității cheltuielilor și 31 decembrie 
2013.

(1) Până la 30 iunie 2016 și până la data de 
30 iunie din fiecare an ulterior până la și 
inclusiv 2022, statul membru prezintă 
Comisiei un raport anual în conformitate 
cu articolul 44 alineatul (1). Raportul 
prezentat în 2016 se referă la anii financiari 
2014 și 2015, precum și la intervalul de 
timp cuprins între data de validare a 
eligibilității cheltuielilor și 31 decembrie 
2013.
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Amendamentul 185

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Rapoartele anuale de implementare 
prezentate în 2017 și 2019 stabilesc și 
evaluează informațiile solicitate în temeiul 
articolului 44 alineatele (3) și (4), 
informațiile menționate la alineatul (2), 
precum și:

(3) Rapoartele anuale de implementare 
prezentate în anii de examinare a 
performanțelor stabilesc și evaluează 
informațiile solicitate în temeiul articolului 
44 alineatele (3) și (4), informațiile 
menționate la alineatul (2), și pot, în 
funcție de conținutul și obiectivele 
programelor operaționale, să adauge 
informații cu privire la următoarele 
aspecte:

Amendamentul 186

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a abordării integrate a dezvoltării 
teritoriale, inclusiv a dezvoltării urbane 
durabile și a dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității în cadrul 
programului operațional;

(a) progresele realizate în ceea ce privește
punerea în aplicare a abordării integrate a 
dezvoltării teritoriale, inclusiv dezvoltarea 
urbană și rurală durabilă și dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității din cadrul programului 
operațional;

Amendamentul 187

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiunile specifice luate pentru a 
promova egalitatea între bărbați și femei și 
pentru a preveni discriminarea, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap și măsurile puse în aplicare 
pentru a asigura integrarea dimensiunii de 

(e) acțiunile specifice luate pentru a 
promova egalitatea între bărbați și femei și 
pentru a preveni discriminarea și măsurile 
puse în aplicare pentru a asigura integrarea 
dimensiunii de gen în programul 
operațional și în operațiuni, precum și 
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gen în programul operațional și în 
operațiuni;

acțiunile specifice întreprinse pentru a 
combate sărăcia și pentru a promova 
incluziunea socială a grupurilor 
vulnerabile;

Amendamentul 188

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) măsurile specifice de asigurare a 
accesului pentru persoanele cu 
dizabilități;

Amendamentul 189

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în ceea ce privește comunitățile 
marginalizate, inclusiv, dacă este cazul, 
resursele financiare utilizate;

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
provocărilor demografice regionale și 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de sărăcie și șomaj sau 
ale grupurilor țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere 
socială, în special în ceea ce privește 
persoanele cu dizabilități și comunitățile 
marginalizate, inclusiv resursele financiare 
utilizate;

Amendamentul 190

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 ianuarie, 30 aprilie, 31 iulie
și respectiv 31 octombrie, autoritatea de 
management transmite în format electronic 
către Comisie, în scopul monitorizării, 
pentru fiecare program operațional și pe 

(1) Până la 31 ianuarie și 31 iulie, 
autoritatea de management transmite în 
format electronic către Comisie, în scopul 
monitorizării, pentru fiecare program 
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axe prioritare: operațional și pe axe prioritare:

Amendamentul 191

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informarea publicului cu privire la 
calendarele stabilite pentru programare și 
cu privire la termenele preconizate ale 
tuturor proceselor de consultare publică 
aferente, în toate etapele pregătirii 
contractului de parteneriat și a 
programelor;

Amendamentul 192

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Instituțiile UE și organismele 
consultative organizează acțiuni de 
sensibilizare, pentru a explica modul în 
care funcționează politica de coeziune.

Amendamentul 193

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia de comunicare este accesibilă 
pentru persoanele cu dizabilități.

Amendamentul 194

Propunere de regulament
Articolul 108 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile pot sprijini asistența tehnică în 
limitele unui plafon de 0,35% din alocația 
lor anuală respectivă.

Fondurile pot sprijini asistența tehnică în 
limitele unui plafon de 0,25% din alocația 
lor anuală respectivă.

Amendamentul 195

Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Asistența tehnică ia forma unei axe 
prioritare de tip mono-fond, în cadrul unui 
program operațional sau al unui program 
operațional specific.

(2) Asistența tehnică ia forma unei 
componente a unei axe prioritare sau a 
unei axe prioritare, în cadrul unui program 
operațional sau al unui program operațional 
specific.

Amendamentul 196

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 75% pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la literele (b) și (c) și 
pentru toate regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor în perioada 2007-2013 a 
reprezentat sub 75% din media PIB-ului 
pentru UE-25 pentru perioada de referință, 
dar al căror PIB pe cap de locuitor 
reprezintă peste 75% din media PIB-ului 
pentru UE-27;

(d) 85% pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la literele (b) și (c) și 
pentru toate regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor în perioada 2007-2013 a 
reprezentat sub 75% din media PIB-ului 
pentru UE-25 pentru perioada de referință, 
dar al căror PIB pe cap de locuitor 
reprezintă peste 75% din media PIB-ului 
pentru UE-27;

Justificare

Pentru a asigura utilizarea eficientă și o mai bună absorbție a fondurilor UE, regiunile al 
căror PIB pe cap de locuitor pentru perioada 2007-2013 a fost mai mic de 75 % din PIB 
mediu al UE-25 și care sunt eligibile acum în cadrul perioadei de tranziție sau regiunile mai 
dezvoltate ar trebui să dispună de o rată de cofinanțare mai ridicată.
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Amendamentul 197

Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. importanța axei prioritare pentru 
strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, având în vedere anumite lacune
care trebuie abordate;

1. importanța axei prioritare pentru 
Strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, având în vedere anumite lacune
și obiectivele inițiativelor emblematice ale 
Strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

Amendamentul 198

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. reducerea sărăciei și promovarea 
incluziunii grupurilor vulnerabile, 
îndeosebi prin intermediul abordărilor 
integrate de incluziune activă;

Amendamentul 199

Propunere de regulament
Articolul 111 – alineatul 1 – punctul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. importanța axei prioritare în vederea 
reducerii ratei șomajului la nivel global și 
în rândul tinerilor, în special în statele 
membre în care aceste rate depășesc cu 
mult media europeană;

Amendamentul 200

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statul membru sau autoritatea de 
management poate încredința gestionarea 
unei părți a unui program operațional unui 
organism intermediar prin încheierea unui 
acord scris între organismul intermediar și 
statul membru sau autoritatea de 
management („acord global de grant”). 
Organismul intermediar furnizează garanții 
de solvabilitate și de competență în 
domeniul în cauză, precum și în materie de 
gestiune administrativă și financiară.

(7) Statul membru sau autoritatea de 
management poate încredința gestionarea 
unei părți a unui program operațional unui 
organism intermediar prin încheierea unui 
acord scris între organismul intermediar și 
statul membru sau autoritatea de 
management („acord global de grant”). În 
vederea facilitării accesului ONG-urilor 
mici la fondurile structurale, statele 
membre promovează utilizarea de 
granturi globale mici și adaptate.
Organismul intermediar furnizează garanții 
de solvabilitate și de competență în 
domeniul în cauză, precum și în materie de 
gestiune administrativă și financiară.

Amendamentul 201

Propunere de regulament
Articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în 2014: 2 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

(a) în 2014: 3% din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

Justificare

Ideea de bază a legislației actuale (articolul 82 din Regulamentul nr. 1083/2006) ar trebui 
mențină la literele (a), (b) și (c), pentru a asigura o mai bună stabilitate și sustenabilitate, 
precum și pentru a contribui la contracararea consecințelor crizei economice în Europa.

Amendamentul 202

Propunere de regulament
Articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în 2015: 1 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 

(b) în 2015: 2% din cuantumul contribuției
din partea fondurilor pentru toată perioada 
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de programare, pentru programul 
operațional;

de programare, pentru programul 
operațional;

Amendamentul 203

Propunere de regulament
Articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în 2016: 1 % din cuantumul sprijinului 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional.

(c) în 2016: 2% din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional.

Amendamentul 204

Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia dezangajează orice parte din 
suma aferentă unui program operațional, 
calculată în conformitate cu al doilea 
paragraf, care nu a fost utilizată pentru 
prefinanțarea inițială și anuală sau pentru 
plăți intermediare și plata soldului anual 
până la data de 31 decembrie a celui de-al
doilea an financiar care urmează anului 
angajamentului bugetar în cadrul 
programului operațional sau pentru care 
nicio cerere de plată redactată în 
conformitate cu articolul 121 nu s-a 
transmis în conformitate cu articolul 126.

(1) Comisia dezangajează orice parte din 
suma destinată unui stat membru, 
calculată în conformitate cu al doilea 
paragraf, care nu a fost utilizată pentru 
prefinanțarea inițială și anuală sau pentru 
plăți intermediare și plata soldului anual 
până la data de 31 decembrie a celui de-al
treilea an financiar care urmează anului 
angajamentului bugetar în cadrul 
programului operațional sau pentru care 
nicio cerere de plată redactată în 
conformitate cu articolul 121 nu s-a 
transmis în conformitate cu articolul 126.

Amendamentul 205

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 

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

Amendamentul 206

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

Amendamentul 207

Propunere de regulament
Articolul 134 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a)Din motive de securitate juridică, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
cu privire la stabilirea conceptelor și 
situațiilor care pot fi considerate grave în 
sensul alineatului (1) din prezentul 
articol. 

Amendamentul 208

Propunere de regulament
Articolul 136 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 cu scopul de a stabili criteriile de 
determinare a nivelului corecției financiare 
care trebuie aplicată.

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
142, pentru a stabilii cazurile ce vor fi 
considerate nereguli grave în sensul 
prezentului articol și criteriile de 
determinare a nivelului corecției financiare 
care trebuie aplicată. . 
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Amendamentul 209

Propunere de regulament
Articolul 137 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul unui acord, statul membru 
poate reutiliza fondurile respective ale 
Uniunii, în temeiul articolului 135 
alineatul (3).

Amendamentul 210

Propunere de regulament
Articolul 137 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În scopul aplicării corecțiilor 
financiare, Comisia ia o decizie prin 
intermediul actelor de punere în aplicare, în 
termen de șase luni de la data audierii sau 
de la data primirii informațiilor 
suplimentare, în cazul în care statul 
membru este de acord să prezinte astfel de 
informații suplimentare în urma audierii.
Comisia ține seama de toate informațiile și 
observațiile prezentate pe parcursul 
procedurii. În cazul în care nu are loc nicio 
audiere, perioada de șase luni începe la 
două luni după data trimiterii de către 
Comisie a scrisorii de invitație la audiere.

(5) În absența unui acord și în scopul 
aplicării corecțiilor financiare, Comisia ia o 
decizie prin intermediul actelor de punere 
în aplicare, în termen de șase luni de la 
data audierii sau de la data primirii 
informațiilor suplimentare, în cazul în care 
statul membru este de acord să prezinte 
astfel de informații suplimentare în urma 
audierii. Comisia ține seama de toate 
informațiile și observațiile prezentate pe 
parcursul procedurii. În cazul în care nu are 
loc nicio audiere, perioada de șase luni 
începe la două luni după data trimiterii de 
către Comisie a scrisorii de invitație la 
audiere.

Amendamentul 211

Propunere de regulament
Articolul 140 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operațiunile pentru care totalul 
cheltuielilor eligibile nu depășește 100 000
EUR nu sunt supuse la mai mult de un 
audit efectuat de autoritatea de audit sau de 

(1) Operațiunile pentru care totalul 
cheltuielilor eligibile nu depășește 200 000
EUR nu sunt supuse la mai mult de un 
audit efectuat de autoritatea de audit sau de 
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către Comisie înaintea închiderii tuturor 
cheltuielilor în cauză prevăzute la articolul 
131. Alte operațiuni nu sunt supuse la mai 
mult de un audit pe an contabil de către 
autoritatea de audit și Comisie înaintea 
închiderii tuturor cheltuielilor în cauză 
prevăzute la articolul 131. Aceste dispoziții 
se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la alineatul (4).

către Comisie înaintea închiderii tuturor 
cheltuielilor în cauză prevăzute la articolul 
131. Alte operațiuni nu sunt supuse la mai 
mult de un audit pe an contabil de către 
autoritatea de audit și Comisie înaintea 
închiderii tuturor cheltuielilor în cauză 
prevăzute la articolul 131. Aceste dispoziții 
se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la alineatul (4).

Amendamentul 212

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa -I
Cadrul strategic comun

Scopul acestui cadru este să prevadă, în 
conformitate cu articolul 10, o direcție 
strategică a procesului de programare la 
nivel de stat membru și regiuni și a 
contribuției fondurilor CSC la realizarea 
obiectivelor și țintelor strategiei Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, cadrul stabilește 
principalele principii orizontale și 
identifică provocările transversale 
corespunzătoare, elaborează sinergiile și 
mecanismele de coordonare dintre 
fondurile CSC și instrumentele altor 
politici ale Uniunii și instrumentele din 
cadrul fondurilor CSC și stabilește 
prioritățile din domeniul cooperării 
teritoriale.
În plus față de cadrul inclus în prezenta 
anexă, Comisia ar trebui să sprijine 
statele membre și regiunile prin 
adoptarea, în special, a unei liste 
neexhaustive de acțiuni recomandate 
pentru fondurile CSC sub forma unui act 
delegat, în conformitate cu articolul 142. 
Ca parte a CSC, această listă 
neexhaustivă ar trebui să ofere statelor 
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membre și regiunilor orientări privind 
modul de transpunere în cadrul 
programării a obiectivelor tematice 
prevăzute la articolul 9 din prezentul 
regulament, având în vedere diferitele 
nevoi, provocări și oportunități ale 
regiunilor și flexibilitatea necesară pentru 
dezvoltarea regională durabilă.

1. Principii orizontale și provocări 
transversale
1.1 Parteneriat și guvernanță pe mai 
multe niveluri 
1.1.1 Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri necesită măsuri coordonate 
realizate în conformitate cu principiile 
subsidiarității și proporționalității, și în 
parteneriat. De asemenea, trebuie să ia 
forma unei cooperări operaționale și 
instituționalizate, în special cu privire la 
elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii. Trimiterea explicită la 
principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri în prezentul regulament 
consolidează acest principiu și oferă 
politicii de coeziune în sine valoare 
adăugată.
1.1.2 Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri este respectat cu scopul de a 
facilita atingerea coeziunii teritoriale, 
economice și sociale și realizarea 
priorităților Uniunii privind o creștere 
favorabilă incluziunii, durabilă și 
inteligentă.
1.1.3 Pentru a asigura o guvernanță pe 
mai multe niveluri eficientă, statele 
membre și regiunile realizează 
următoarele acțiuni:
a) punerea în aplicare a parteneriatului în 
conformitate cu articolul 5;
(b) să instituie mecanisme de coordonare 
între diferitele niveluri de guvernare în 
conformitate cu sistemele respective de 
competențe constituționale;
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(c) să prezinte rapoarte periodice privind 
punerea în aplicare a parteneriatului.
1.1.4 În toate etapele punerii în aplicare a 
fondurilor acoperite de fondurile CSC, 
parteneriatul este organizat astfel încât să 
implice direct autoritățile regionale și 
locale la pregătirea contractelor de 
parteneriat și a programelor și, de 
asemenea, la pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
respectivelor programe. Partenerii 
economici și sociali, alte autorități 
publice, precum și organismele care 
reprezintă societatea civilă, inclusiv 
partenerii din domeniul mediului, 
organizațiile neguvernamentale și 
organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și nediscriminării 
sunt incluse, de asemenea, cu scopul de a 
asigura un parteneriat în toate etapele de 
punere în aplicare a politicilor.
1.1.5 Cooperarea cu partenerii urmează 
cele mai bune practici. Statele membre și 
autoritățile de management folosesc o 
parte a asistenței tehnice acordate în 
perioadele de programare actuale și 
viitoare pentru a asigura că partenerii, în 
special autoritățile locale de mici 
dimensiuni, partenerii economici și sociali 
și ONG-urile, au capacitatea necesară de 
a participa la pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
contractului de parteneriat și a 
programelor.
1.2 Dezvoltare durabilă
1.2.1 Principiul dezvoltării durabile, astfel 
cum este prevăzut la articolul 3 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE), se referă la o noțiune de progres 
în conformitate cu care considerațiile 
sociale, economice și de mediu urmează 
să fie integrate atunci când se ia în 
considerare bunăstarea și o mai bună 
calitate a vieții pentru actualele și 
viitoarele generații.
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1.2.2 Considerațiile privind dezvoltarea 
durabilă, precum și principiul „poluatorul 
plătește”, ar trebui, prin urmare, să fie o 
parte integrală a fiecărui plan, de la 
concepere și până la furnizare și de la 
monitorizare până la evaluare. 
Neaplicarea principiului „poluatorul 
plătește” poate fi autorizată numai în 
cazuri excepționale și cu condiția să existe 
măsuri de atenuare clare.
1.2.3 Statele membre și regiunile ar trebui 
să utilizeze toate instrumentele politice 
disponibile ale Uniunii pentru a aborda 
provocările complexe cu care se 
confruntă. În special, resursele ar trebui 
concentrate asupra măsurilor de 
prevenire și atenuare în scopul abordării 
schimbărilor climatice. Oricare investiție 
nouă realizată cu sprijinul fondurilor 
CSC ar trebui să fie de așa natură încât să 
fie inerent rezilientă la impactul 
schimbărilor climatice și dezastrelor 
naturale.
1.2.4 FEDER și FC ar trebui să continue 
să realizeze investiții majore în 
infrastructurile statelor membre și ale 
regiunilor pentru a satisface cerințele 
Directivei-cadru privind apa și ale altor 
directive relevante. Soluțiile tehnologice, 
care au ca scop contribuția la măsuri 
durabile, există și apar unele noi, prin 
urmare FEDER ar trebui să continue să 
acorde sprijin pentru cercetarea din acest 
domeniu. Acest sprijin ar trebui să fie 
concepute pentru a veni în completarea 
măsurilor acoperite de programul 
Orizont 2020. Finanțarea acțiunilor în 
domeniul biodiversității poate fi pusă la 
dispoziție prin intermediul FEADR și 
EMFF. FEADR poate fi utilizat, de 
asemenea, pentru a oferi sprijin 
gestionarilor de terenuri în cazul în care 
cerințele obligatorii de mediu conduc la 
dezavantaje specifice zonelor.
1.2.5 Urmărirea dezvoltării durabile nu ar 
trebui să fie un exercițiu tehnic. Pentru a 
asigura integrarea acestui obiectiv în 
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funcționarea fondurilor CSC la fața 
locului, autoritățile de gestionare ar 
trebui să ia în considerare acest obiectiv 
în mod corespunzător și în mod 
consecvent pe întreaga perioadă de viață a 
programului și ar trebui să adopte o 
abordare mai activă față de reducerea 
efectelor care dăunează mediului ale 
intervențiilor prin, inter alia, adoptarea 
următoarelor măsuri:
(a) direcționarea investițiilor spre opțiuni 
eficiente din punctul de vedere al utilizării 
resurselor;
(b) evaluarea cu atenție a nevoii de 
investiții în cazul în care investițiile 
respective au un impact negativ 
semnificativ asupra mediului;
(c) adoptarea unei perspective pe termen 
lung la compararea costurilor ciclului de 
viață al metodelor alternative de investiții; 
(d) utilizarea achizițiilor publice 
ecologice;
(e) direcționarea investițiilor spre 
asigurarea accesibilității pentru toți 
utilizatorii, ceea ce contribuie la un mediu 
fără obstacole pentru persoanele cu 
handicap.
1.3 Promovarea egalității între bărbați și 
femei și nediscriminarea 
1.3.1 Statele membre și regiunile ar trebui 
să ia măsurile necesare pentru a elimina 
inegalitățile, pentru a promova egalitatea 
de șanse între femei și bărbați, precum și 
pentru a preveni orice discriminare pe 
criterii de sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă 
sau orientare sexuală, în toate etapele de 
punere în aplicare a fondurilor CSC.
1.3.2 Statele membre și regiunile ar trebui 
să urmărească obiectivul privind 
egalitatea între bărbați și femei și ar 
trebui să adopte măsuri corespunzătoare 
pentru a preveni orice discriminare pe 
perioada pregătirii punerii în aplicare, 
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monitorizării și evaluării operațiunilor 
din cadrul programelor cofinanțate prin 
fondurile CSC și să precizeze clar 
măsurile pentru luarea în considerare a 
acestui principiu în cadrul programelor.
1.3.3 O participare mai mare a femeilor 
pe piața muncii, atât în calitate de 
angajatori, cât și în calitate de angajați, ar 
învigora economia Uniunii. Deblocarea 
potențialului pentru o astfel de creștere a 
activității, prin majorarea ratei de 
ocupare a forței de muncă în rândul 
femeilor, este esențială pentru atingerea 
obiectivelor de ocupare a forței de muncă 
ale Strategiei Europa 2020. Prin urmare, 
barierele în calea participării femeilor la 
piața muncii ar trebui să fie pe deplin 
abordate, inter alia,  prin încurajarea 
unei participări mai mari a femeilor la 
C&D și prin integrarea lucrătoarelor în 
cadrul programelor de formare și de 
calificare în domeniul locurilor de muncă 
ecologice. Statele membre și regiunile ar 
trebui să se asigure că în plus față de 
FSE, FEDER, FC, FEAMP și FEADR 
finanțează, de asemenea, activitățile care 
promovează independența economică a 
femeilor, contribuie la obținerea unui 
echilibru adecvat între viața personală și 
cea profesională și care avansează 
oportunitățile femeilor ca antreprenori.
1.3.4 Monitorizarea și evaluarea 
programelor va contribui la măsurarea 
impactului contribuției așteptate a 
fondurilor CSC la egalitatea de gen.
1.3.5. Un aviz ar trebui emis de către 
organismele de promovare a egalității cu 
privire la programele FSE, FEDER și ale 
Fondului de coeziune în scopul de a se 
asigura că toate dispozițiile necesare sunt 
în vigoare. În plus, se recomandă cu 
fermitate implicarea organismelor pentru 
egalitate sau a altor organizații active în 
domeniul combaterii discriminării, în 
scopul de a furniza expertiza necesară în 
pregătirea, monitorizarea și evaluarea 
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fondurilor.
1.4 Accesibilitate
1.4.1 Toate produsele și serviciile care 
sunt furnizate publicului și cofinanțate de 
fondurile CSC ar trebui să fie accesibile. 
În special, asigurarea și promovarea, prin 
luarea unor măsuri adecvate de către 
statele membre, a unui mediu, a 
transportului și a unor tehnologii ale 
informațiilor și comunicațiilor fără 
obstacole sunt esențiale pentru 
incluziunea grupurilor defavorizate, 
inclusiv a persoanelor cu handicap, în 
conformitate cu Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap în 
vigoare din 3 mai 2008 și cu politicile de 
aplicare a Convenției ONU. 
1.4.2 Este esențială abordarea adecvată a 
nevoilor grupurilor dezavantajate pentru 
a le permite acestora să se integreze mai 
bine pe piața muncii și să participe pe 
deplin în cadrul societății.
1.4.3 Statele membre și regiunile ar trebui 
să continue să promoveze coeziunea 
socială, în mod egal cu coeziunea 
teritorială și economică, în toate regiunile 
UE, dacă se vrea ca strategia Europa UE 
să-și atingă obiectivele. În acest scop, se 
stabilește o cotă minimă pentru FSE 
pentru fiecare categorie de regiuni, în 
conformitate cu articolul 84 alineatul (3).
1.5 Populație
1.5.1 Adaptarea la schimbările 
demografice este una din principalele 
provocări cu care se vor confrunta statele 
membre și regiunile în următoarele 
decenii. Scăderea ponderii populației 
active, combinată cu creșterea ponderii 
persoanelor pensionate, va exercita 
presiuni suplimentare asupra sistemelor 
de protecție socială ale statelor membre și, 
prin urmare, asupra competitivității 
economice a Uniunii.
1.5.2 Schimbările demografice dau 
naștere unor provocări noi. Aceste 
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evoluții demografice ar trebui studiate și 
respectate la nivel regional și local, în 
special oriunde diferite tendințe de 
evoluție devin evidente. Statele membre și 
regiunile ar trebui să se bazeze pe 
fondurile CSC pentru a elabora strategii 
personalizate cu scopul de a soluționa 
problemele demografice și de a crea 
oportunități pentru dezvoltarea 
„economiei argintii”.
1.5.3 Creșterea oportunităților de 
angajare pentru persoanele în vârstă va 
aduce numeroase beneficii oamenilor, 
inclusiv persoanelor mai tinere cu 
handicap, societăților și bugetelor publice. 
Statele membre și regiunile ar trebui să 
utilizeze fondurile CSC pentru a lua 
măsuri în vederea facilitării incluziunii 
tuturor grupurilor de vârstă. Utilizarea 
deplină a tuturor resurselor umane 
existente, inclusiv depunerea de eforturi 
pentru a aborda șomajul în rândul 
tinerilor, reflectă una din sarcinile 
imediate pentru fondurile CSC de a 
contribui la maximizarea potențialului 
întregii populații a Uniunii. Acest lucru se 
va realiza prin îmbunătățirea accesului la 
educație, stabilirea unui nivel minim de 
educație și de calitate a acesteia și 
creșterea numărului structurilor de 
asistență socială. Investițiile în 
infrastructura de sănătate ar contribui, de 
asemenea, la atingerea obiectivului unei 
vieți profesionale sănătoase și de lungă 
durată pentru toți cetățenii Uniunii. 
1.5.4 Statele membre ar trebui să țină cont 
de provocările pe termen lung ale 
schimbărilor demografice la elaborarea 
programelor lor. În regiunile cele mai 
afectate de schimbările demografice 
statele ar trebui să identifice măsuri 
pentru a:
(a) sprijinirea reînnoirii demografice prin 
crearea unor condiții mai bune pentru 
familii și prin stabilirea unui echilibru 
mai bun între viața profesională, viața 
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privată și viața de familie; 
(b) creșterea ocupării forței de muncă; 
creșterea productivității și a performanței 
economice prin investiții în educație și în 
cercetare;
(c) concentrarea asupra caracterului 
adecvat și a calității în domeniul educației 
și al structurilor de asistență socială; and
(d) asigurarea unei asistențe medicale, a 
unor servicii sociale și a unei îngrijiri pe 
termen lung, inclusiv a investițiilor în 
infrastructură.
1.6 Ocuparea forței de muncă
1.6.1Statele membre și regiunile ar trebui 
să asigure promovarea unui nivel ridicat 
al ocupării forței de muncă, astfel cum 
este prevăzut la articolul 9 din TFUE. 
Statele membre și regiunile ar trebui să 
asigure integrarea ocupării forței de 
muncă în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea acțiunilor în 
cadrul tuturor fondurilor CSC, precum și 
integrarea capacității de inserție 
profesională ca principiu obligatoriu al 
programelor din cadrul FEDER, FSE și 
al Fondului de coeziune.
1.6.2 Autoritățile naționale, regionale, 
locale și alte autorități relevante ar trebui 
să descrie proiectele care vor avea cel mai 
mare impact în ceea ce privește crearea de 
locuri de muncă, în scopul de a garanta 
coeziunea socială. Fondurile ar trebui să 
acorde o atenție deosebită regiunilor și 
întreprinderilor afectate de procesele de 
restructurare și de delocalizare.
1.6.3 Crearea unor locuri de muncă de 
calitate pentru tineri în regiunile în care, 
comparativ cu rata medie a UE, se 
înregistrează rate ridicate ale șomajului în 
rândul tinerilor ar trebui să aibă 
prioritate.
1.7 Reducerea sărăciei și promovarea 
incluziunii sociale
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1.7.1 Ar trebui să se acorde prioritate 
proiectelor care combină obiective și 
strategii de ocupare a forței de muncă cu 
abordări integrate de incluziune activă, 
cum ar fi proiectele destinate consolidării 
solidarității dintre generații la nivel 
regional și local sau proiectele care 
contribuie în mod specific la realizarea 
egalității de gen și la incluziunea activă a 
grupurilor vulnerabile, inclusiv a 
lucrătorilor săraci.
1.8 Abordare integrată 
1.8.1 O abordare teritorială integrată este 
fundamentală pentru a răspunde în mod 
eficient provocărilor cu care se confruntă 
statele membre și regiunile. Aceste 
provocări sunt legate de impactul: 
globalizării; al preocupărilor legate de 
mediu și energie; al problemelor legate de 
îmbătrânirea populației și al schimbărilor 
demografice; al transformării tehnologice 
și al cererilor de inovare; al inegalității 
veniturilor și al segregării sociale. 
Caracterul complex și corelat al acestor 
aspecte înseamnă că soluțiile ar trebui să 
aibă un caracter integrat, multisectorial și 
multidimensional pentru a avea succes. 
1.8.2 În acest context, fondurile CSC 
oferă posibilitatea de a combina sprijinul 
din partea diferitelor fonduri ale UE în 
pachete integrate, care sunt adaptate 
pentru a răspunde nevoilor locale și 
regionale specifice în scopul atingerii 
țintelor și obiectivelor Strategiei 
Europa 2020.
1.8.3 În zonele cele mai defavorizate, 
excluziunea socială poate fi abordată cu 
succes doar în cadrul unor programe 
cuprinzătoare finanțate din mai multe 
fonduri care vizează dezvoltarea, în 
paralel, a resurselor umane și a 
infrastructurii sociale. Prin urmare, este 
esențial să se asigure sinergii între FSE și 
FEDER.
1.8.4 La elaborarea propriilor strategii și 
programe, în vederea identificării celor 
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mai potrivite intervenții pentru a sprijini 
Strategia Europa 2020, statele membre și 
regiunile ar trebui să acorde o atenție 
deosebită caracteristicilor teritoriale, 
structurale și instituționale predominante, 
cum ar fi conectivitatea regiunii în cauză, 
un mediu fără obstacole, modelele de 
ocupare a forței de muncă și mobilitatea 
forței de muncă, legăturilor rural-urban; 
interdependențelor locale dintre diferitele 
sectoare; patrimoniului cultural; 
îmbătrânirii și schimbărilor demografice 
etc.
1.8.5 Statele membre și regiunile ar trebui 
să analizeze care sunt provocările 
societale majore cu care se confruntă. Ca 
răspuns la aceste provocări, acestea ar 
trebui să ia în considerare, de asemenea,  
aspectele principale ale bunăstării 
cetățenilor lor pe care doresc să le 
influențeze și să le consolideze prin 
intermediul politicilor și de modul în care 
politicile trebuie concepute și furnizate în 
contextul particular al statului membru 
sau regiunii în cauză.
1.8.6 Pentru a promova politici eficiente 
adaptate la nevoile regionale specifice, 
statele membre și regiunile ar trebui să 
dezvolte în continuare o abordare 
teritorială integrată în ceea ce privește 
conceperea și punerea în aplicare a  
politicilor. Metoda investițiilor teritoriale 
integrate ar trebui să fie principalul 
instrument pentru realizarea unei 
dezvoltări durabile echilibrate care are 
potențialul de a promova ocuparea forței 
de muncă, incluziunea socială și 
prosperitatea, ținând seama de aspectele 
contextuale relevante, dar acordând 
atenție următoarelor elemente esențiale:
(a) evaluarea potențialului și a capacității 
de dezvoltare a regiunii în vederea 
realizării obiectivelor Strategiei Europa 
2020;
(b) evaluarea provocărilor și a blocajelor 
din domeniul dezvoltării prevăzute în 
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Strategia Europa 2020 cu care se 
confruntă regiunea, precum și a 
capacității acesteia de a le aborda;
(c) examinarea dimensiunii și a 
contextului teritorial adecvat pentru 
conceperea și punerea în aplicare a unor 
politici, în conformitate cu principiul 
subsidiarității;
(d) combinarea uneia sau a mai multor 
priorități de investiții complementare din 
obiective tematice diferite în cadrul unei 
axe prioritare sau al unui program;
(e) proiectarea regimurilor de guvernanță 
pe mai multe niveluri necesare pentru a 
asigura o aplicare eficientă a politicilor;
(f) selectarea unor indicatori de rezultat 
adecvați care să fie utilizați pentru 
monitorizarea și evaluarea politicilor.
2. Sinergiile și coordonarea fondurilor 
CSC cu instrumentele altor politici ale 
Uniunii
2.1 Introducere
2.1.1 În vederea obținerii unor rezultate 
optime pentru creștere și dezvoltare 
durabile la fața locului, este important să 
se coordoneze toate politicile Uniunii și 
instrumentele conexe care contribuie la 
obținerea coeziunii economice, sociale și 
teritoriale și a unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate în Uniune. Acest lucru ar 
trebui să se reflecte, de asemenea, într-o 
coordonare mai bună între bugetul 
Uniunii și bugetele naționale și 
subnaționale ale statelor membre în ceea 
ce privește finanțarea priorităților politice 
comune, precum și într-o cooperare pe 
verticală îmbunătățită între Uniune și 
autoritățile naționale și regionale.
2.1.2 Sinergiile și coordonarea nu implică 
soluții universal valabile. În acest context, 
este necesar să se efectueze o analiză mai 
detaliată a impactului produs de politicile 
Uniunii asupra regiunilor și asupra 
coeziunii în vederea stimulării de sinergii 
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eficace și a identificării și promovării 
celor mai adecvate mijloace la nivel 
european de susținere a investițiilor locale 
și regionale.
2.1.3 Statele membre și regiunile ar trebui 
să asigure uniformitatea în etapele de 
programare și punere în aplicare între 
intervențiile sprijinite de fondurile CSC și 
obiectivele altor politici ale UE. În acest 
scop acestea ar trebui să urmărească:
(a) să identifice și să exploateze 
complementaritățile dintre diferitele 
instrumente ale Uniunii la nivel național 
și regional, atât în faza de planificare, cât 
și la punerea în aplicare; 
(b) să optimizeze structurile existente și, 
dacă este necesar să stabilească unele noi, 
care să faciliteze identificarea strategică a 
priorităților pentru diferite instrumente și 
structuri de coordonare la nivel național, 
să evite dublarea eforturilor și să 
identifice domeniile în care este necesar 
un sprijin financiar suplimentar;
(c) să utilizeze pe deplin potențialul de a 
combina sprijinul acordat pentru diferite 
instrumente în scopul a susține 
operațiunile individuale și să colaboreze 
îndeaproape cu responsabilii pentru 
punerea în aplicare a altor instrumente 
naționale, în scopul de a oferi 
beneficiarilor oportunități de finanțare 
coerente și simplificate.
2.2 Orizont 2020
2.2.1 Este esențial să se consolideze 
sinergiile și complementaritățile dintre 
politica de coeziune și inițiativa 
Orizont 2020, stabilind, în același timp, o 
linie de demarcație clară între domeniile 
de intervenție ale fiecăruia.
2.2.2 În special, statele membre și 
regiunile ar trebui să elaboreze o strategie 
națională sau regională privind 
cercetarea și inovarea (C&I) pentru 
„specializarea inteligentă” în 
conformitate cu programul național de 
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reformă. Aceste strategii ar trebui 
elaborate în strânsă colaborare cu 
autoritățile de management naționale sau 
regionale și cu autoritățile direct 
interesate de inițiativa Orizont 2020, dar 
implicând și părțile interesate, precum 
universitățile și instituțiile de învățământ 
superior, industriile locale și partenerii 
sociali. În ceea ce privește accesibilitatea 
și mediul și serviciile fără obstacole, 
părțile interesate care reprezintă 
persoanele cu handicap ar trebui să fie 
implicate în punerea în aplicare a 
strategiilor de inovare care să reflecte 
nevoile persoanelor în vârstă prin 
promovarea noțiunii de „proiectare 
universală” pentru toți. Aceste strategii de 
inovare ar trebui să ia în considerare atât 
acțiunile din amonte, cât și din aval față 
de Orizont 2020.
2.2.3 Acțiunile în amonte de pregătire a 
actorilor regionali din domeniul C&I să 
participe la proiectele Orizont 2020 
(„trepte către excelență”) vor fi dezvoltate 
prin consolidarea capacității. 
Comunicarea și cooperarea între punctele 
naționale de contact Orizont 2020 și 
autoritățile de management ale fondurilor 
CSC ar trebui consolidate, în special în 
ceea ce privește orice proiect Orizont 2020 
preselectat, care nu a fost finanțat din 
cauza lipsei de resurse.
2.2.4 Acțiunile în aval ar trebui să asigure 
mijloacele de exploatare și de difuzare a 
rezultatelor C&I, derivate din 
Orizont 2020, în cadrul pieței, și pot 
include: instalații pilot și situri 
experimentale, validarea conceptelor și 
finanțarea în faze incipiente, instalații de 
incubare, cercetare aplicată, capacități 
specifice de transfer industrial și 
tehnologic și sprijin pentru clustere.
2.2.5 Ar trebui asigurat un sprijin comun 
autorităților naționale și regionale pentru 
proiectarea și implementarea unor astfel 
de strategii de inovare. Acesta poate 
include: sprijin pentru identificarea 
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oportunităților de finanțare în comun a 
unor infrastructuri de C&I de interes 
european, promovarea colaborării 
internaționale, sprijin metodologic prin 
evaluări inter pares, schimbul de bune 
practici și formare în regiuni.
2.2.6 Statele membre și regiunile ar trebui 
să ia în considerare următoarele măsuri 
suplimentare care vizează valorificarea 
potențialului lor de excelență și de 
inovare într-un mod care este 
complementar sinergiilor cu inițiativa 
Orizont 2020 și care creează astfel de 
sinergii:
(a) conectarea centrelor de excelență în 
curs de dezvoltare și a regiunilor 
inovatoare din statele membre mai puțin 
dezvoltate cu omologi de frunte din alte 
părți ale Europei;
(b) crearea de legături cu clusterele 
inovatoare și recunoașterea excelenței în 
regiunile mai puțin dezvoltate;
(c) instituirea unor funcții de „președinți 
ai SEC” pentru a atrage specialiști 
remarcabili din mediul academic; și
(d) sprijinirea accesului la rețelele 
internaționale de cercetători și inovatori.
2.3 LIFE
2.3.1 Dacă este posibil, ar trebui 
exploatate sinergiile cu instrumentele de 
politică ale Uniunii (atât instrumente de 
finanțare, cât și altele) care servesc la 
reducerea schimbărilor climatice, la 
protejarea mediului și la utilizarea 
eficientă a resurselor.
2.3.2 Deoarece programele vor contribui 
la obiectivele de creștere economică 
durabilă printr-o atenție deosebită 
acordată obiectivelor tematice și prin 
intermediul unui principiu de dezvoltare 
durabilă îmbunătățit, sinergiile 
menționate la punctul 2.3.1 sunt inerente 
în cadrul de reglementare privind 
fondurile CSC.
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2.3.3 Sinergiile cu LIFE, în special cu 
proiectele integrate (ca de exemplu 
servicii de ecosisteme și biodiversitate), 
apă, deșeuri, aer, reducerea schimbării 
climatice și atenuarea schimbărilor 
climatice ar trebui urmărite. Coordonarea 
cu LIFE ar trebui asigurată prin proiecte 
de sprijin care sunt de natură 
complementară, precum și prin 
promovarea utilizării soluțiilor, metodelor 
și abordărilor validate în cadrul 
programului LIFE.
2.3.4 Utilizarea evaluărilor impactului 
asupra mediului (EIM), a evaluărilor 
impactului asupra dezvoltării durabile 
(EID), a evaluărilor strategice de mediu 
(ESM) și a altor instrumente relevante, în 
special în cazul în care sunt vizate 
calitatea și extinderea mediului și a 
serviciilor fără obstacole, ar trebui 
promovată pentru a ține seama de 
pierderea biodiversității, de efectele 
schimbărilor climatice asupra amenajării 
teritoriului (inclusiv strategii 
macroregionale), precum și de procesul 
decizional regional și local.
2.3.5 Statele membre și regiunile ar trebui 
să promoveze infrastructura verde, 
ecoinovarea și adoptarea tehnologiilor 
inovatoare pentru a crea o economie mai 
verde.
2.3.6 Consolidarea capacităților este o 
condiție preliminară pentru realizarea 
acestor activități și ar trebui să sporească 
potențialul și să dezvolte abilitățile atât la 
nivelul autorităților locale și regionale, 
cât și la nivelul partenerilor.
2.3.7 Dat fiind faptul că modificările de 
mediu nu respectă limitele administrative, 
cooperarea transfrontalieră, 
interregională și transnațională între 
autoritățile europene, naționale, regionale 
și locale cu privire la protejarea 
biodiversității și a resurselor naturale în 
cadrul regiunilor este de cea mai mare 
importanță. Utilizarea mai bună a 
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potențialului cooperării teritoriale și 
schimburile de informații, de experiență și 
de bune practici ar contribui în mod 
semnificativ la atingerea obiectivelor de 
mediu și a celor legate de schimbările 
climatice.
2.3.8 În plus, finanțarea din Fondurile 
CSC ar trebui coordonate cu sprijinul din 
partea Programului NER 300, care 
folosește veniturile din licitarea 
certificatelor în cadrul Schemei Europene 
de comercializare a certificatelor de 
emisii.
2.4 Programul pentru schimbări sociale și 
inovare socială (PSCI)
2.4.1 Sinergiile dintre fondurile CSC și 
programul Uniunii Europene pentru 
schimbări sociale și inovare socială 
(PSCI) ar trebui sporite, pentru ca 
fondurile și PSCI să contribuie mai bine 
la punerea în aplicare a Strategiei 
Europa 2020, a obiectivelor sale 
principale, a inițiativelor emblematice, a 
orientărilor integrate și a inițiativei 
privind oportunitățile pentru tineri, prin 
acordarea de sprijin financiar pentru 
promovarea unui nivel ridicat de locuri de 
muncă durabile și de înaltă calitate prin 
garantarea unei protecții sociale adecvate 
și decente, prin combaterea excluziunii 
sociale și a sărăciei, prin îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, a ocupării forței de 
muncă și a situației educaționale a 
tinerilor.
2.4.2. În special, statele membre ar trebui 
să profite de această oportunitate și să 
întreprindă acțiuni în cadrul fondurilor, 
mai ales al Fondului social european 
(FSE), care ar trebui să fie conforme și 
complementare activităților desfășurate în 
cadrul PSCI și cele în domenii cum ar fi 
dialogul social, justiția și drepturile 
fundamentale, egalitatea de șanse, 
educația, formarea profesională, 
drepturile și bunăstarea copiilor, politica 
pentru tineret, politica în domeniul 
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migrației, cercetarea și inovarea, 
antreprenoriatul, sănătatea, condițiile de 
muncă, extinderea și relațiile externe și 
politica economică generală.

2.4.3 În regiunile de frontieră, 
parteneriatele transfrontaliere EURES 
joacă un rol important în dezvoltarea unei 
adevărate piețe europene a forței de 
muncă. Prin urmare, parteneriatele 
transfrontaliere EURES ar trebui să fie 
sprijinite în continuare prin activități 
orizontale ale Uniunii, care ar putea fi 
completate de resurse naționale sau de 
FSE.
Statele membre ar trebui să coordoneze 
acțiuni corespunzătoare în cadrul 
fondurilor CSC, în special în cadrul FSE 
și FEDER, cu acțiuni din cadrul axei 
PSCI privind microfinanțarea și 
antreprenoriatul social, care au drept 
scop creșterea accesului la microfinanțare 
și a disponibilității microfinanțării pentru 
persoanele vulnerabile care doresc să 
înființeze o întreprindere nouă sau să își 
dezvolte propria întreprindere sau 
activitate independentă, dar care se află 
într-o situație dezavantajoasă în privința 
accesului la piața de credit convențională, 
precum și pentru microîntreprinderile 
care angajează persoane cele mai 
îndepărtate de piața muncii, precum și 
acțiuni destinate să sprijine dezvoltarea 
întreprinderilor sociale.
2.4.5 Adoptată la inițiativa Parlamentului 
European, „Axa inițiativei pentru tineret” 
din cadrul PSCI susține acțiunile pentru 
persoanele cu vârsta sub 25de ani, 
inclusiv acțiuni pentru prevenirea 
abandonului școlar timpuriu, în special 
prin reintegrarea în pregătire; acțiuni 
pentru dezvoltarea unor competențe 
relevante pentru piața muncii pentru a 
apropia mai mult domeniile ocupării 
forței de muncă, al educației și al 
formării; acțiuni pentru sprijinirea 
accesului la piața prin obținerea unei 
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prime experiențe profesionale și a 
pregătirii la locul de muncă; acțiuni 
pentru îmbunătățirea calității pregătirii și 
perioadelor de stagii. În vederea 
consolidării eforturilor din cadrul PSCI, 
statele membre și regiunile ar trebui să 
stabilească acțiuni corespunzătoare în 
cadrul programelor în temeiul fondurilor 
CSC.
2.5 ERASMUS pentru toți
2.5.1 Sinergiile dintre fondurile CSC și 
programul „Erasmus pentru toți” ar 
trebui asigurate pentru a maximiza 
eficiența instrumentelor dezvoltate și a 
impactului economic și social al 
investițiilor în oameni. Investițiile 
sincronizate vor aduce beneficii esențiale 
atât persoanelor fizice, cât și societății în 
ansamblu, prin contribuția la creșterea 
economică și la prosperitate, prin 
asigurarea unei înțelegeri interculturale 
mai bune, prin accesul la o gamă largă de 
programe educaționale și de formare, atât 
formale, cât și informale,în special în 
ceea ce privește limbajul, inclusiv 
învățarea limbajului prin semne, și prin 
stimularea inițiativelor privind tineretul și 
a acțiunilor privind cetățenii, direcționate 
către toate generațiile. „Erasmus pentru 
toți” sprijină mai ales proiectele 
transnaționale, întrucât politica de 
coeziune are o dimensiune regională mai 
pronunțată. Statele membre și regiunile 
sunt încurajate să testeze instrumente și 
metode care rezultă din cooperarea 
transnațională prin „Erasmus pentru 
toți” și apoi să le pună în aplicare pe 
teritoriul lor prin fondurile CSC.
2.5.2 Comisia și statele membre ar trebui 
să asigure o coordonare eficientă între 
politica de coeziune și „Erasmus pentru 
toți”, făcând o distincție clară între 
tipurile de investiții și grupurile țintă 
sprijinite, luând în considerare în special 
persoanele vulnerabile. Programul 
„Erasmus pentru toți” își va concentra 
sprijinul asupra proiectele transnaționale, 
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inclusiv mobilității fără obstacole a 
studenților, a tinerilor și a personalului, 
indiferent de handicapul acestora; asupra 
parteneriatelor strategice dintre 
organizații, părți interesate și instituții din 
Europa și asupra acțiunilor care sprijină 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
politicilor. Obiectivele principale ale 
priorităților de investiții pentru politica de 
coeziune vor fi: educația, formarea 
profesională adaptată la piața muncii, 
mobilitatea în scop educațional a 
persoanelor cu handicap și a adulților.
2.5.3 În plus, rezultatele consolidate vor fi 
obținute prin promovarea 
complementarității finanțării în scopul 
mobilității și finanțarea activităților care 
integrează cele mai bune practici și 
proiectele inovatoare identificate la 
nivelul Uniunii în cadrul „Erasmus 
pentru toți”. Agențiile naționale stabilite 
în conformitate cu acest program pot 
contribui la realizarea acestei coordonări.
2.6 MCE + RTE, rețele de energie și 
telecomunicații
2.6.1 Pentru a maximiza valoarea 
adăugată europeană, FEDER și fondul de 
coeziune, rețelele transeuropene și 
Mecanismul Conectarea Europei (MCE) 
ar trebui planificate în strânsă cooperare, 
astfel încât să asigure faptul că sunt 
prevăzute legăturile optime ale diferitelor 
tipuri de infrastructură (în transporturi, 
energie și telecomunicații) la nivel local, 
regional și național și în întreaga Uniune. 
Efectul maxim de pârghie al fondurilor ar 
trebui asigurat pentru proiectele cu o 
dimensiune europeană și de piață unică, 
în special rețelele prioritare de transport, 
energie și digitale. 
2.6.2 La fel cum infrastructura națională 
trebuie planificată în mod coerent, luând 
în considerare dezvoltarea de legături 
transfrontaliere în Uniune și stabilind 
legături între regiuni în interiorul unui 
stat membru, și planurile ar trebui să se 
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bazeze pe o cerere de transport reală și 
estimativă și trebuie să identifice 
legăturile lipsă și blocajele. Investiția în 
conectivitatea regională la rețeaua amplă 
și la Rețeaua transeuropeană pentru 
infrastructura de transport (TEN-T) ar 
trebui să asigure faptul că zonele urbane 
și rurale beneficiază de oportunitățile 
create de rețelele majore.
2.6.3 Prioritizarea investițiilor care au un 
impact care depășește un anumit stat 
membru ar trebui coordonată cu 
planificarea TEN-T astfel încât investițiile 
din partea FEDER și a fondului de 
coeziune în infrastructura de transport 
sunt în întregime în conformitate cu 
liniile directoare TEN-T, care definesc 
prioritățile Uniunii din domeniul 
transportului, inclusiv: accesibilitatea 
pentru persoanele în vârstă, pentru 
persoanele cu mobilitate redusă, precum 
și pentru pasagerii cu handicap, 
abordarea provocărilor legate de 
schimbările climatice, dezvoltarea viitoare 
a unei rețele TEN-T integrate și conceptul 
de coridor multimodal.
2.6.4 Cartea albă privind transporturile a 
Comisiei stabilește o viziune pentru un 
sistem de transport competitiv și eficient 
din punct de vedere al resurselor, 
subliniind că o reducere semnificativă a 
gazelor cu efect de seră este necesară în 
sectorul transporturilor. Pentru fondurile 
CSC, acest lucru înseamnă să se acorde 
atenție mijloacelor durabile de transport 
și să se investească în domenii care oferă 
cea mai ridicată valoare adăugată 
europeană, de exemplu, rețelele 
transeuropene. Odată identificate, 
investițiile ar trebui să fie prioritizate în 
funcție de contribuția lor la accesibilitate 
și la mobilitatea fără obstacole, la 
durabilitate, la reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră și la spațiul 
european unic al transporturilor.
2.6.5 Statele membre și regiunile ar trebui 
să concentreze investițiile asupra 



AD\908400RO.doc 111/127 PE486.190v02-00

RO

construirii unei noi infrastructuri și 
consolidării capacității infrastructurii 
existente printr-o actualizare substanțială.
2.6.6 În ceea ce privește transportul 
maritim, porturile ar trebui dezvoltate ca 
puncte de intrare și ieșire eficiente prin 
integrarea completă în infrastructura 
terenului. Ar trebui să se acorde prioritate 
proiectelor privitoare la accesul portuar și 
la conexiunile cu uscatul. Dezvoltarea 
căilor navigabile interne ar trebui să 
consolideze contribuția lor la rețelele de 
transport de mărfuri europene durabile.
2.6.7 În special, complementaritatea ar 
trebui avută în vedere între investițiile în 
infrastructură din partea FEDER și a 
fondului de coeziune, în administrare 
comună, și din partea Mecanismului 
conectarea Europei (MCE), care este un 
mecanism administrat în mod direct cu o  
selecție competitivă a proiectului. MCE va 
finanța proiecte privind rețeaua de bază 
(părțile cele mai importante din punct de 
vedere strategic ale rețelei globale), care 
au cea mai ridicată valoare adăugată 
europeană și care par a fi cele mai 
complexe în ceea ce privește TEN-T din 
punctul de vedere al punerii în aplicare: 
legăturile transfrontaliere lipsă, 
principalele blocaje și mijloacele 
multimodale. Fondul de Coeziune se va 
concentra asupra proiectelor cu cea mai 
ridicată valoare adăugată europeană 
pentru eliminarea blocajelor în rețelele de 
transport, prin sprijinirea infrastructurii 
TEN-T atât pentru rețeaua principală, cât 
și pentru cea globală. 
2.6.8 Fondurile CSC vor realiza 
infrastructurile locale și regionale și 
legăturile acestora cu rețelele prioritare 
ale Uniunii în domeniul energiei și al 
telecomunicațiilor.
2.6.9 MCE este complementar fondurilor 
de coeziune și structurale din moment ce 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
regionale și locale de dezvoltare din punct 
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de vedere a infrastructurii, pentru a aduce 
valoarea adăugată pentru o piață unică 
funcțională, integrată și pentru coeziunea 
socială, economică și teritorială.
2.7 IPA, IEVP, FED
2.7.1 Ar trebui să se depună eforturi 
pentru a mări sinergiile dintre 
instrumentele externe și politica de 
coeziune, în scopul de a îmbunătăți 
eficiența în atingerea numeroaselor 
obiective politice ale Uniunii. În special, 
ar trebui să existe sinergii și 
complementarități în ceea ce privește 
Fondul european de dezvoltare, 
Instrumentul de asistență pentru 
preaderare și Instrumentul european de 
vecinătate și parteneriat.
2.7.2 Prin asigurarea unei integrări 
teritoriale mai profunde, ar trebui 
valorificate sinergiile dintre activitățile de 
cooperare teritorială în cadrul politicii de 
coeziune și al instrumentelor europene de 
vecinătate. Potențialul de creare a unor 
complementarități între aceste 
instrumente este foarte puternic în ceea ce 
privește activitățile de cooperare 
transfrontalieră. Prin urmare, statele 
membre și regiunile ar trebui să garanteze 
că activitățile existente sunt asociate cu 
Grupări europene de cooperare teritorială 
nou create, acordând o atenție deosebită 
consolidării capacităților organizațiilor 
neguvernamentale, în special ale 
organizațiilor-umbrelă, în scopul de a 
accesa fonduri, de a coordona și de a face 
schimb de bune practici.
3. Mecanismul de coordonare dintre 
fondurile CSC
3.1 Statele membre și regiunile ar trebui 
să asigure faptul că intervențiile finanțate 
prin intermediul fondurilor CSC creează 
sinergii și că raționalizarea conduce la o 
reducere a costului administrativ și a 
sarcinii administrative pe teren.
3.2 Ministerele și autoritățile de 
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conducere responsabile pentru punerea în 
aplicare a fondurilor CSC, ar trebui să 
colaboreze la pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
contractului de parteneriat și a 
programelor. În special, statele membre 
ar trebui:
(a) să identifice domeniile de intervenție 
în care fondurile CSC pot fi combinate 
într-un mod complementar pentru a 
atinge unul sau mai multe obiective 
tematice prevăzute în prezentul 
regulament;
(b) să promoveze implicarea de către 
autoritățile de management responsabile 
pentru unul dintre fondurile CSC a altor 
autorități de management și autorități 
publice relevante în dezvoltarea 
schemelor de sprijin pentru asigurarea de 
sinergii, pentru evitarea suprapunerilor și 
pentru promovarea unei abordări care 
vizează mai multe fonduri;
(c) să instituie comitete mixte de 
monitorizare a programelor de punere în 
aplicare a fondurilor CSC, precum și a 
unor mecanisme de control și de gestiune 
în comun dezvoltate pentru a facilita 
coordonarea dintre autoritățile 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
fondurilor CSC;
(d) să utilizeze soluții de e-guvernanță 
comune care vizează să ofere consultanță 
solicitanților, beneficiarilor și „ghișeelor 
unice” cu privire la oportunitățile de 
sprijin disponibile din fiecare fond dintre 
fondurile CSC.
(e) să asigure accesul IMM-urilor la 
aceste fonduri.
3.3 Un sistem european de monitorizare 
ar trebui să fie instituit pentru a 
monitoriza punerea în aplicare a 
fondurilor CSC, precum și progresele 
înregistrate în îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020, asigurând 
implicarea partenerilor în conformitate cu 
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articolul 5.
4. Priorități de coordonare teritorială 
(transfrontalieră, transnațională și 
interregională)
4.1 Un potențial semnificativ pentru 
dezvoltare regională, crearea de locuri de 
muncă și coeziune se află în cooperarea 
care depășește granițele administrative și 
încearcă să le depășească pe cele 
naturale. Cooperarea bazată pe necesități 
comune în cadrul unui teritoriu comun 
este adesea cea mai eficientă. 
4.2 Cooperarea transfrontalieră derivă 
dintr-o înțelegere conform căreia 
majoritatea provocărilor nu se opresc la 
granițele administrative. Un răspuns 
eficient necesită o acțiune comună de 
cooperare și schimbul de cunoștințe la 
nivelul teritorial corespunzător. 
4.3 Mai mult, potențialul inclus al 
regiunilor de frontieră poate fi valorificat 
prin măsuri de sprijin orientate la nivel 
local.
4.4 Cele două strategii macroregionale 
existente au deschis calea pentru 
organizarea părților interesate în acțiuni 
comune la nivelul teritorial 
corespunzător. Strategiile au crescut 
gradul de înțelegere a necesității de 
cooperare în abordarea problemelor care 
nu pot fi soluționate de un singur stat 
membru, cum ar fi curățarea Mării 
Baltice sau a Dunării. Strategiile 
macroregionale și alte forme de cooperare 
teritorială pot fi sprijinite atât din fonduri 
FEDER cât și din fonduri FSE și 
condițiile specifice pentru sprijinirea 
strategiilor macroregionale ar trebui 
evidențiate în programe.
4.5 Depășirea barierelor trebuie să facă 
parte din programarea fondurilor CSC –
obiectivele strategiilor macroregionale 
existente ar trebui să se reflecte în analiza 
nevoilor și în stabilirea obiectivelor pentru 
programele operaționale relevante din 
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etapa de planificare. În cazul în care 
obiectivele strategiilor macroregionale nu 
sunt incluse în planificarea strategică în 
cadrul programelor politicii de coeziune 
în regiunile și în statele membre în cauză, 
aceste strategii nu își vor fi atins scopul.
4.6 În același timp, statele membre și 
regiunile ar trebui să se asigure că 
programele de cooperare teritorială aduc 
o contribuție eficace la obiectivele Europa 
2020. Statele membre și regiunile pot, 
prin urmare, să promoveze cooperarea și 
totodată să testeze, să utilizeze și să 
introducă noi soluții, asigurând că 
această cooperare susține obiective 
politice mai ample. În cazul în care este 
necesar, cooperarea teritorială ar trebui 
să fie utilizată pentru a reuni factorii de 
decizie politică de peste graniță pentru a 
lucra în scopul depășirii problemelor 
comune.
4.7 Statele membre și regiunile ar trebui 
să privească programele de cooperare 
teritorială în principal ca pe niște 
instrumente utile în depășirea 
obstacolelor din calea cooperării, care în 
schimb ar sprijini obiectivele politicii 
naționale și regionale cu un impact care 
depășește sfera programului.

Amendamentul 213

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cadrul de performanță cuprinde 
obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare 
prioritate pentru anii 2016 și 2018 și țintele 
stabilite pentru 2022. Obiectivele de etapă 
și țintele sunt prezentate în conformitate cu 
formatul stabilit în tabelul 1.

1. Cadrul de performanță cuprinde 
obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare 
prioritate pentru doi ani precizați din 
cursul programului, anteriori anilor de 
evaluare a performanței, ce urmează a fi 
conveniți de comun acord între statul 
membru și Comisie, precum și țintele 
stabilite pentru 2022. Obiectivele de etapă 
și țintele sunt prezentate în conformitate cu 
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formatul stabilit în tabelul 1.

Amendamentul 214

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Obiectivele de etapă sunt ținte 
intermediare pentru realizarea obiectivului 
specific al unei priorități, care exprimă 
progresul care se intenționează să fie 
înregistrat pentru îndeplinirea țintei 
stabilite pentru sfârșitul perioadei.
Obiectivele de etapă stabilite pentru 2016
includ indicatori financiari și indicatori de 
realizare. Obiectivele de etapă stabilite 
pentru 2018 includ indicatori financiari,
indicatori de realizare și, dacă este cazul, 
indicatori de rezultat. Obiectivele de etapă 
pot fi, de asemenea, stabilite pentru etapele 
principale de implementare.

2. Obiectivele de etapă sunt ținte 
intermediare pentru realizarea obiectivului 
specific al unei priorități, care exprimă 
progresul care se intenționează să fie 
înregistrat pentru îndeplinirea țintei 
stabilite pentru sfârșitul perioadei.
Obiectivele de etapă stabilite pentru anul 
precedent anului primei analize a 
performanțelor includ indicatori financiari 
și indicatori de realizare. Obiectivele de 
etapă stabilite pentru anul precedent 
anului celei de-a doua analize a 
performanțelor includ indicatori financiari
și indicatori de realizare. Obiectivele de 
etapă pot fi, de asemenea, stabilite pentru 
etapele principale de implementare.

Amendamentul 215

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ambițioase, dar realiste în privința 
circumstanțelor specifice din statul 
membru, a naturii intervențiilor și a 
resurselor alocate priorității respective;

Amendamentul 216

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Obiectivele de etapă și obiectivele
specifice pot fi modificate la cererea 
statului membru, în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 26.

Amendamentul 217

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 8 – subpunctul 8.1 – coloana 3  – liniuța 
1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- măsuri personalizate și active și 
preventive în ceea ce privește piața muncii, 
într-un stadiu incipient, și care sunt 
disponibile pentru toate persoanele în 
căutarea unui loc de muncă;

– măsuri personalizate și active și 
preventive în ceea ce privește piața muncii, 
într-un stadiu incipient, și care sunt 
disponibile pentru toate persoanele în 
căutarea unui loc de muncă, inclusiv 
pentru persoanele din comunitățile 
marginalizate;

Amendamentul 218

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 8 – subpunctul 8.1 – coloana 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Serviciile de ocupare a forței de muncă au 
înființat rețele cu angajatorii și instituțiile 
de învățământ.

– Serviciile de ocupare a forței de muncă 
au înființat rețele cu angajatorii și cu 
instituțiile de învățământ, de asemenea, la 
nivel intersectorial.

Amendamentul 219

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 8 – subpunctul 8.2 – coloana 3 – liniuța 1 
– liniuța 3 a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– acțiuni de informare și de sensibilizare 
la nivelul învățământului secundar;

Amendamentul 220

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 8 – subpunctul 8.2 – coloana 3 – liniuța 1 
– liniuța 3 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– consilierea și pregătirea creării unor noi 
întreprinderi;

Amendamentul 221

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 8 – subpunctul 8.3 – coloana 3 – liniuța 1 
– liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- măsuri personalizate și active și 
preventive în ceea ce privește piața muncii, 
într-un stadiu incipient, și care sunt 
disponibile pentru toate persoanele în 
căutarea unui loc de muncă;

– măsuri personalizate și active și 
preventive în ceea ce privește piața muncii, 
într-un stadiu incipient, și care sunt 
disponibile pentru toate persoanele în 
căutarea unui loc de muncă, inclusiv 
pentru persoanele din comunitățile 
marginalizate;

Amendamentul 222

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 8 – subpunctul 8.4 – coloana 3 – liniuța 1 
– liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- un stat membru a instituit măsuri de 
promovare a îmbătrânirii active și cu 
scopul de a reduce perioada de 

– un stat membru a instituit măsuri de 
promovare a îmbătrânirii active.



AD\908400RO.doc 119/127 PE486.190v02-00

RO

pensionare anticipată.

Amendamentul 223

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.1 – coloana 3 – liniuța 2 
– liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– acordă o atenție deosebită nevoilor 
speciale ale grupurilor care se confruntă 
cu un grad ridicat al riscului de abandon 
școlar timpuriu, de asemenea, prin 
prevenirea abandonului școlar timpuriu 
pe baza accesului la diverse programe de 
calitate destinate dezvoltării copiilor cu 
vârste fragede, la inițiative de învățare în 
familie sau în comunitate și servicii 
gratuite de îngrijire a copiilor;

Amendamentul 224

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.1 – coloana 3 – liniuța 2 
– liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- este interdisciplinară și implică și 
coordonează toate sectoarele de politică și 
părțile interesate relevante pentru 
combaterea AST.

– este interdisciplinară și implică și 
coordonează toate sectoarele de politică și 
părțile interesate, inclusiv în domeniile 
cultural, artistic și sportiv, relevante 
pentru combaterea AST.

Amendamentul 225

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.2 – coloana 3 – liniuța 1 
– liniuța 1– liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- cresc participarea la învățământul 
superior în rândul persoanelor cu venituri 

– cresc participarea la învățământul 
superior în rândul persoanelor cu venituri 
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mici și al altor grupuri slab reprezentate; mici și al altor grupuri slab reprezentate, 
acordând o atenție deosebită grupurilor 
celor mai vulnerabile;

Amendamentul 226

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Obiective 
tematice

Condiție ex ante Criterii de îndeplinire

Amendamentul

Obiective 
tematice

Condiție ex ante Criterii de îndeplinire

- recunoașterea educației și formării 
profesionale ca motor al dezvoltării 
durabile și al creșterii favorabile 
incluziunii;
– măsuri de îmbunătățire a calității și a 
eficienței formării profesionale inițiale și 
continue;

9.3a Educația și 
formarea profesională –
Existența unor strategii 
naționale și regionale 
pentru o educație și 
formare profesională 
modernă.

- măsuri de promovare a formării 
profesionale.

Amendamentul 227

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.1 – coloana 3 –
liniuța 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- este conformă cu ținta privind sărăcia și 
excluziunea socială la nivel național (astfel 
cum este definită în Programul Național de 
Reformă), care include extinderea 

– stabilește propuneri concrete și măsuri 
de politici publice menite să contribuie la 
realizarea țintei privind sărăcia și 
excluziunea socială la nivel național (astfel 
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oportunităților de angajare pentru a 
cuprinde grupurile defavorizate;

cum este definită în programul național de 
reformă și în rapoartele sociale naționale), 
care include extinderea oportunităților de 
angajare de calitate pentru a cuprinde 
grupurile defavorizate;

Amendamentul 228

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.1 – coloana 3 –
liniuța 1 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

- demonstrează participarea partenerilor 
sociali și a părților interesate relevante la 
elaborarea strategiilor de incluziune 
activă;

– demonstrează participarea partenerilor 
sociali și a părților interesate relevante în 
toate etapele – programare, punere în 
aplicare și evaluare – ale strategiilor 
naționale de combatere a sărăciei și ale 
tuturor strategiilor de incluziune activă;

Amendamentul 229

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.1 – coloana 3 –
liniuța 1 – liniuța 6a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– include o abordare cuprinzătoare de 
combatere a sărăciei infantile și de 
promovare a bunăstării copiilor.

Amendamentul 230

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.1 – coloana 3 –
liniuța 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- stabilește obiective naționale realizabile 
pentru integrarea rromilor în scopul 
eliminării decalajului față de restul 
populației. Aceste ținte ar trebui să vizeze 

– stabilește obiective naționale realizabile 
pentru integrarea romilor în scopul 
eliminării decalajului față de restul 
populației. Aceste obiective ar trebui să 
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cel puțin cele patru obiective UE de 
integrare a rromilor legate de accesul la 
educație, ocuparea unui loc de muncă, 
servicii medicale și locuințe;

vizeze cel puțin cele patru obiective UE de 
integrare a romilor legate de accesul la 
educație, ocuparea unui loc de muncă, 
servicii medicale și locuințe, reflectate în 
măsurile din domeniul politicilor publice;

Amendamentul 231

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.1 – coloana 3 –
liniuța 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- este coerentă cu Programul Național de 
Reformă;

– este coerentă cu Programul Național de 
Reformă și rapoartele sociale naționale;

Amendamentul 232

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.2 – coloana 3 –
liniuța 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- conține un sistem de monitorizare și 
revizuire.

– conține un sistem de monitorizare și 
revizuire cu resurse bugetare adecvate;

Amendamentul 233

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.2 – coloana 3 –
liniuța 1 – liniuța 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– asigură includerea perspectivelor 
comunității și ale societății civile, precum 
și ale autorităților regionale și locale în 
planificarea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea politicilor și a 
programelor.
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Amendamentul 234

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 11 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Consolidarea capacității instituționale 
și a eficienței administrației publice

11. consolidarea capacității instituționale și 
o administrație publică eficientă și 
promovarea consolidării capacității 
pentru părțile interesate.

[prevăzută la articolul 9 alineatul (11)] [prevăzută la articolul 9 alineatul (11)]

Amendamentul 235

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 11 – coloana 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Existența unei strategii de consolidare a 
eficienței administrative a statului membru 
aflată în curs de punere în aplicare. 
Strategia include:

– Existența unei strategii de consolidare a 
eficienței administrative regionale și locale
a statului membru aflată în curs de punere 
în aplicare. Strategia include:

Amendamentul 236

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 11 – coloana 3 – liniuța 1 – liniuța 4 a 
(nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– încadrarea în muncă în sectorul public 
a persoanelor din comunitățile 
marginalizate;

Amendamentul 237

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 11 – coloana 3 – liniuța 1 – liniuța 6 a 
(nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– strategii de eficientizare a principiului 
parteneriatului, inclusiv un concept 
financiar pentru o consolidare suficientă 
a capacităților partenerilor menționați la 
articolul 5 alineatul 1 literele (a), (b), și 
(c).

Amendamentul 238

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 1 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Existența unui mecanism care să asigure o 
punere în aplicare eficientă și aplicarea 
Directivei 2000/78/CE din 27 noiembrie 
2000 de creare a unui cadru general în 
favoarea egalității de tratament în ceea ce 
privește încadrarea în muncă și ocuparea 
forței de muncă și a Directivei 2000/43/CE 
din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine 
etnică

Existența unui mecanism care să asigure o 
punere în aplicare eficientă și aplicarea 
Directivei 2000/78/CE din 27 noiembrie 
2000 de creare a unui cadru general în 
favoarea egalității de tratament în ceea ce 
privește încadrarea în muncă70 și ocuparea 
forței de muncă și a Directivei 2000/43/CE 
din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine 
etnică, precum și a altor angajamente 
internaționale de combatere a 
discriminării, cum ar fi Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap (articolul 5).

Amendamentul 239

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 1 – coloana 3 – liniuța 1 – liniuța 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- o strategie de formare și difuzare a 
informațiilor pentru personalul implicat în 
implementarea fondurilor;

– desemnarea unei unități în domeniul 
egalității, cu o capacitate și competențe 
adecvate, pentru a garanta egalitatea de 
șanse, și o strategie de formare și difuzare 
a informațiilor pentru personalul implicat 
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în implementarea fondurilor;

Amendamentul 240

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 1 – coloana 3 – liniuța 1 – liniuța 3 a 
(nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– modalități de colectare a datelor izolate 
referitoare la rromi, la persoanele cu 
handicap, la femei, la tineri și la 
persoanele vârstnice și utilizarea acestora 
în cadrul monitorizării și al evaluării;

Amendamentul 241

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 2 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Existența unei strategii pentru promovarea 
egalității de șanse între bărbați și femei și a 
unui mecanism care să asigure punerea în 
aplicare adecvată a acesteia.

Existența unei strategii pentru promovarea 
egalității de șanse între bărbați și femei și a 
unui mecanism care să asigure punerea în 
aplicare adecvată a acesteia, prin 
intermediul unor măsurilor specifice în 
cadrul abordării integratoare a egalității 
de gen.

Amendamentul 242

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 3 – coloana 3 – liniuța 1 – liniuța 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- punerea în aplicare a măsurilor în 
conformitate cu articolul 9 din Convenția 
ONU în vederea prevenirii, identificării și 
eliminării obstacolelor în calea 
accesibilității persoanelor cu handicap;

– punerea în aplicare a măsurilor în 
conformitate cu articolul 9 din Convenția 
ONU în vederea prevenirii, identificării și 
eliminării obstacolelor în calea 
accesibilității persoanelor cu handicap în 
toate domeniile, inclusiv infrastructură, 
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servicii și bunuri;

Amendamentul 243

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 3 – coloana 3 – liniuța 1 – liniuța 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

- măsuri instituționale de punere în aplicare 
și supervizare a Convenției ONU în 
conformitate cu articolul 33 din Convenție;

– măsuri instituționale de punere în 
aplicare și supervizare a Convenției ONU 
în conformitate cu articolul 33 din 
Convenție și implicarea organizațiilor 
reprezentative ale persoanelor cu 
handicap în elaborarea și punerea în 
aplicare a acestor măsuri;

Amendamentul 244

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 3 – coloana 3 – liniuța 1 – liniuța 3 a 
(nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– implicarea organizațiilor reprezentative 
ale persoanelor cu handicap în elaborarea 
și punerea în aplicare a acestor măsuri.
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