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Amendamentul 5
Kinga Göncz

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1a) subliniază importanţa unei utilizări 
sporite a sinergiilor şi a 
complementarităţilor diferitelor
instrumente financiare disponibile, 
inclusiv Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul de coeziune, Fondul 
social european, Fondul european de 
integrare, programul de acţiune 
comunitară în domeniul sănătăţii publice 
şi Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală, cu scopul de a îndeplini 
obiectivele complexe ale strategiei UE 
2020, care are ca obiectiv realizarea unei 
creşteri economice mai inteligente, 
inclusive din punct de vedere social şi mai 
ecologice şi sprijinirea într-un mod mai 
eficient a microregiunilor celor mai 
defavorizate şi a celor mai vulnerabile 
grupuri care se confruntă cu dezavantaje 
complexe multidimensionale. 

Or. en

Amendamentul 6
Kinga Göncz

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Pentru a uşura gestionarea finanţării 
comunitare, a sprijini accelerarea 
investiţiilor în statele membre şi în regiuni, 
precum şi pentru a creşte impactul 
finanţării asupra economiei, este necesară 

(2) Pentru a uşura gestionarea finanţării
Uniunii, a sprijini accelerarea investiţiilor 
în statele membre şi în regiuni, precum şi 
pentru a creşte impactul finanţării asupra 
economiei, este de asemenea necesară 
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simplificarea suplimentară normelor care 
reglementează politica de coeziune.

simplificarea normelor care reglementează
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european şi Fondul de 
coeziune, la nivelul Uniunii Europene şi 
la nivel naţional.

Or. en

Amendamentul 7
Birgit Sippel

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de către Comisie Amendamentul 

(2) Pentru a uşura gestionarea finanţării 
comunitare, a sprijini accelerarea 
investiţiilor în statele membre şi în regiuni, 
precum şi pentru a creşte impactul 
finanţării asupra economiei, este necesară 
simplificarea suplimentară a normelor care 
reglementează politica de coeziune.

(2) Pentru a uşura gestionarea finanţării 
Uniunii, a sprijini accelerarea investiţiilor 
în statele membre şi în regiuni, precum şi 
pentru a consolida impactul finanţării 
asupra economiei şi crearea unor locuri de 
muncă durabile, care să asigure 
participarea la viaţa socială, este necesară 
simplificarea suplimentară a normelor care 
reglementează politica de coeziune.

Or. de

Amendamentul 8
Mara Bizzotto

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de către Comisie Amendamentul 

(2) Pentru a uşura gestionarea finanţării 
comunitare, a sprijini accelerarea 
investiţiilor în statele membre şi în 
regiuni, precum şi pentru a creşte impactul 
finanţării asupra economiei, este necesară 
simplificarea suplimentară a normelor care 
reglementează politica de coeziune.

(2) Pentru a uşura gestionarea finanţării 
comunitare, a sprijini accelerarea 
investiţiilor la toate nivelurile 
administrative - de la nivel naţional la 
nivel local -, precum şi pentru a creşte 
impactul finanţării asupra economiei şi a 
structurilor acesteia, în special IMM-
urile, stimulând astfel ocuparea forţei de 
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muncă, este necesară simplificarea 
suplimentară a normelor care 
reglementează politica de coeziune.

Or. it

Amendamentul 9
Pervenche Berès

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2a) Comisia ar trebui să prezinte
rapoarte Parlamentului European şi 
Consiliului cu privire la efectul acestui 
regulament asupra nivelului de plăţi şi la
măsura în care va ţine cont de nivelul de 
plăţi în proiectul său de buget şi în 
revizuirea perspectivelor financiare. 
Raportul Comisiei ar trebui, de asemenea,
să evalueze efectele asupra ocupării forţei 
de muncă şi a incluziunii sociale.

Or. en

Amendamentul 10
Mara Bizzotto

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) În scopul facilitării adaptării 
programelor operaţionale pentru a 
răspunde crizei financiare şi economice 
actuale, statele membre ar trebui să 
furnizeze o analiză care să justifice 
revizuirea unui program operaţional în 
locul unei evaluări.

(6) În scopul facilitării adaptării 
programelor operaţionale pentru a 
răspunde crizei financiare şi economice 
actuale şi efectelor acesteia asupra 
întreprinderilor şi a ocupării forţei de 
muncă, statele membre ar trebui să 
furnizeze o analiză care să justifice 
revizuirea unui program operaţional în 
locul unei evaluări.
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Or. it

Amendamentul 11
Birgit Sippel

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11a) În special pe timp de criză, când 
cresc presiunea asupra pieţei muncii şi 
riscul de disponibilizări, este necesar să se 
poată reacţiona flexibil, pentru a putea 
oferi un sprijin orientat corespunzător
statelor membre şi regiunilor deosebit de 
afectate. De aceea, este important să se
elaboreze norme care să permită
Fondului social european să reacţioneze
rapid pe viitor, pentru se a evita 
întârzierile legate de punerea în aplicare a 
programelor şi efectele negative asupra 
menţinerii şi creării de locuri de muncă 
durabile, care să asigure participarea la 
viaţa socială.

Or. de

Amendamentul 12
Gesine Meissner

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11a) O punere corectă în aplicare a 
programelor operaţionale şi utilizarea 
optimă a finanţării Uniunii sunt necesare 
pentru a face faţă nevoii de a pune în 
aplicare măsuri active pe piaţa muncii, 
cum ar fi formarea în caz de şomaj, 
anticiparea şi gestionarea 
restructurărilor, adaptarea competenţelor 
angajaţilor la necesităţile pieţei muncii 
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conform economiei, precum şi furnizarea 
de programe de stagii de înaltă calitate 
pentru tineri. Necesitatea de a menţine 
locurile de muncă pentru persoanele care 
le ocupă sau de a le permite să găsească
noi locuri de muncă devine mai urgentă 
pe timp de criză economică şi financiară.

Or. en

Amendamentul 13
Birgit Sippel

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12a) Având în vedere circumstanţele
extraordinare şi ţinând cont de efectele 
considerabile şi fără precedent ale 
actualei crize economice şi financiare 
asupra bugetelor statelor membre, este 
necesară o tranşă suplimentară de 
prefinanţare pentru 2010 pentru statele 
membre sau regiunile cel mai grav 
afectate de criză, pentru a se asigura un 
flux de lichidităţi regulat şi pentru a se 
putea efectua plăţi către beneficiari pe 
parcursul punerii în aplicare a
programelor. 

Or. de

Amendamentul 14
Birgit Sippel

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14a) Ar trebui prelungit termenul pentru 
calcularea dezangajării automate a 
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angajamentului bugetar anual aferent
contribuţiei totale anuale pe 2007, pentru 
a îmbunătăţi gradul de absorbţie a 
finanţării pentru diferitele programe 
operaţionale. O astfel de flexibilitate este 
necesară, deoarece programele au 
demarat mai lent decât se aştepta şi au 
fost aprobate târziu. Având în vedere 
criza, o astfel de măsură va asigura 
sprijinul adecvat pentru iniţiativele în 
materie de menţinere şi ocupare a 
locurilor de muncă. 

Or. de

Amendamentul 15
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 44 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul 

a) instrumentelor care intră sub incidenţa 
ingineriei financiare în beneficiul 
întreprinderilor, în special al 
întreprinderilor mici şi mijlocii, precum 
fondurile de capital de risc, de garanţie şi 
de împrumut;

a) instrumentelor care intră sub incidenţa 
ingineriei financiare în beneficiul 
întreprinderilor, în special al 
întreprinderilor mici şi mijlocii, precum 
fondurile de capital de risc, de garanţie, 
microcreditele şi fondul de împrumut;

Or. de

Amendamentul 16
Ádám Kósa

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 4a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 47 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4a) Articolul 47 alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text: 
„1. Evaluările urmăresc îmbunătăţirea 
calităţii, eficienţei şi coerenţei 
intervenţiei din fonduri, precum şi a 
strategiei şi a punerii în aplicare a 
programelor operaţionale, în ceea ce 
priveşte problemele structurale specifice 
ale statelor membre şi ale regiunilor în 
cauză, ţinând seama de obiectivul de 
dezvoltare durabilă, de dispoziţiile 
legislative ale UE pertinente în materie 
de impact asupra mediului, inclusiv
procesul unui mediu lipsit de obstacole 
pentru persoanele cu handicap, şi de 
evaluarea strategică de mediu.”

Or. en

Justificare

Această modificare ţine seama de obligaţiile prevăzute la articolul 16 din regulament. 
Articolul 16 subliniază importanţa accesibilităţii persoanelor cu handicap, regulamentul 
precizând faptul că „accesibilitatea persoanelor cu handicap este unul dintre criteriile care 
trebuie respectate la definirea operaţiunilor cofinanţate din fonduri şi de care trebuie să se 
ţină seama în fiecare dintre diferitele etape ale aplicării”. 

Această modificare contribuie, de asemenea, la aplicarea articolului 2 alineatul (2) şi a 
articolului 3 litera (b) din REGULAMENTUL (CE) nr. 1081/2006 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 iulie 2006 privind Fondul social european şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1784/1999 cu scopul de a transforma Europa într-un loc 
mai accesibil pentru un număr în creştere de persoane în vârstă şi cu handicap. De 
asemenea, această propunere sprijină statele membre în activitatea de pregătire desfăşurată 
de acestea pentru planificarea, coordonarea şi în cele din urmă punerea în aplicare a 
eforturilor depuse în vederea adoptării aceloraşi măsuri standard pentru persoanele cu 
handicap pe termen lung, pe bază egală, ţinând seama în special de Convenţia ONU privind 
drepturile persoanelor cu handicap, care a fost deja adoptată de către Consiliul European în 
noiembrie anul trecut. Necesităţile persoanelor cu handicap sunt aceleaşi oriunde ar trăi în 
Uniunea Europeană, iar modificarea serveşte deci, în egală măsură, şi mobilităţii acestora.
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Amendamentul 17
Corina Creţu

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 55 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5a) La articolul 55 alineatul (2),
paragraful al treilea se înlocuieşte cu 
următorul text: 
„Pentru acest calcul, autoritatea de 
gestionare ţine seama de perioada de 
referinţă adecvată pentru categoria de 
investiţie în cauză, categoria proiectului, 
rentabilitatea preconizată în mod 
normal, ţinând seama de categoria de 
investiţii în cauză, de aplicarea 
principiului „poluatorul plăteşte” şi, 
acolo unde este cazul, de consideraţii de 
echitate legate de prosperitatea relativă 
a statului membru respectiv.”

Or. en

Amendamentul 18
Corina Creţu

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 55 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care nu este posibil să se 
estimeze veniturile în prealabil şi în mod 
obiectiv, veniturile nete generate în cei 
cinci ani care urmează finalizării unei 
operaţiuni se deduc din cheltuielile 
declarate Comisiei.

3. În cazul în care nu este posibil să se 
estimeze veniturile în prealabil şi în mod 
obiectiv sau acest lucru nu este fiabil din 
punct de vedere tehnic, veniturile nete
generate în cei cinci ani care urmează 
încheierii unei operaţiuni, se deduc 
cheltuielile declarate Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 19
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 57 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statul membru sau autoritatea de 
gestionare se asigură că o operaţiune care 
cuprinde investiţii în infrastructură sau 
investiţii productive beneficiază în 
continuare de contribuţia fondurilor doar 
dacă aceasta nu suferă, în decurs de cinci 
ani de la data finalizării, o modificare 
importantă cauzată de o schimbare în 
natura proprietăţii unui element de 
infrastructură sau de încetarea unei 
activităţi de producţie şi care afectează 
natura sau condiţiile de punere în aplicare a 
operaţiunii sau oferă unei firme sau unui 
organism public un avantaj necuvenit.

1. Statul membru sau autoritatea de 
gestionare se asigură că o operaţiune care 
cuprinde investiţii în infrastructură sau 
investiţii productive beneficiază în 
continuare de contribuţia fondurilor doar 
dacă aceasta nu suferă, în decurs de zece 
ani de la data finalizării, o modificare 
importantă cauzată de o schimbare în 
natura proprietăţii unui element de 
infrastructură sau de încetarea unei 
activităţi de producţie şi care afectează 
natura sau condiţiile de punere în aplicare a 
operaţiunii sau oferă unei firme sau unui 
organism public un avantaj necuvenit.

Or. de

Amendamentul 20
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 57 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre pot reduce la trei ani
termenele stabilite la primul paragraf în 
cazul menţinerii unei investiţii sau a 
locurilor de muncă create de IMM-uri.

Statele membre pot reduce la cinci ani
termenele stabilite la primul paragraf în 
cazul menţinerii unei investiţii sau a 
locurilor de muncă create de IMM-uri.

Or. de
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Amendamentul 21
Birgit Sippel

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 11a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 82 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11a) La articolul 82 alineatul (1) se 
adaugă următoarea literă:
„(ea) pentru statele membre care au 
primit în 2009 sprijin în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului din 18 februarie 2002 de 
înfiinţare a unui mecanism de asistenţă 
financiară pe termen mediu pentru 
balanţele de plăţi ale statelor membre1 sau 
pentru statele membre al căror PIB pe 
2009 a scăzut în mod real faţă de anul 
precedent cu mai mult de 10 % sau pentru 
statele membre a căror rată a şomajului
în întreaga ţară sau în anumite regiuni a 
crescut cu mai mult de 3 puncte 
procentuale faţă de anul precedent, 2% 
din contribuţia din Fondul de coeziune şi 
4% din contribuţia din Fondul social 
european la programul operaţional, în 
2010.
1 JO L 53 din 23.2.2002, p. 1.”

Or. de

Amendamentul 22
Pervenche Berès

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 93 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12a) La articolul 93, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu următorul text: 
„1. Comisia dezangajează din oficiu 
partea dintr-o sumă calculată în 
conformitate cu paragraful al doilea
pentru un program operaţional care nu 
a fost utilizată pentru plata unei 
prefinanţări sau pentru plăţi 
intermediare sau pentru care nu i s-a 
transmis nicio cerere de plată în 
conformitate cu articolul 86, până la 31 
decembrie din al doilea an care urmează 
anului angajamentului bugetar în cadrul 
programului, cu excepţia cazului 
menţionat la alineatul (2).
În scopul dezangajării automate la care s-
a făcut referire în primul paragraf, 
Comisia calculează suma adăugând o 
şesime din angajamentul bugetar anual 
aferent contribuţiei totale anuale pe 2007 
la fiecare angajament bugetar din 
perioada 2008 - 2013.”

Or. en

Justificare

Amânarea dezangajării automate legate de angajamentele făcute în 2007 asigură o anumită
flexibilitate în situaţia în care aprobarea programelor operaţionale se desfăşoară mai lent 
decât se preconizase.

Amendamentul 23
Birgit Sippel

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 93 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12a) La articolul 93, alineatul (1) se 
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înlocuieşte cu următorul text:
„1. Comisia dezangajează din oficiu
partea dintr-o sumă, calculată în 
conformitate cu paragraful al doilea,
pentru un program operaţional care nu 
a fost utilizată pentru plata unei 
prefinanţări sau pentru plăţi 
intermediare sau pentru care nu i s-a 
transmis nicio cerere de plată în 
conformitate cu articolul 86, până la 31 
decembrie din al doilea an care urmează 
anului angajamentului bugetar în cadrul 
programului, cu excepţia cazului 
menţionat la alineatul (2).
În scopul dezangajării automate la care s-
a făcut referire în primul paragraf,
Comisia calculează suma adăugând o 
şesime din angajamentul bugetar anual 
aferent contribuţiei totale anuale pe 2007 
la fiecare angajament bugetar din 
perioada 2008 - 2013.”

Or. de

Amendamentul 24
Pervenche Berès

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 93 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12b) La articolul 93 se adaugă alineatul
următor:
„2a. Prin derogare de la primul paragraf
al alineatului (1) şi de la alineatul (2), 
termenele pentru dezangajarea automată
nu se aplică angajamentului bugetar 
anual aferent contribuţiei totale anuale pe
2007.”

Or. en
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Justificare

Amânarea dezangajării automate legate de angajamentele făcute în 2007 asigură o anumită
flexibilitate în situaţia în care aprobarea programelor operaţionale se desfăşoară mai lent 
decât se preconizase.

Amendamentul 25
Birgit Sippel

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 - punctul 12b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 93 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12b) La articolul 93 se adaugă alineatul 
următor:
„2a. Prin derogare de la primul paragraf
al alineatului (1) şi de la alineatul (2), 
termenele pentru dezangajarea automată
nu se aplică angajamentului bugetar 
anual aferent contribuţiei totale anuale pe
2007.”

Or. de

Amendamentul 26
Pervenche Berès

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 1a
Măsuri tranzitorii

Pentru a face faţă circumstanţelor 
excepţionale ale tranziţiei către normele 
de dezangajare introduse de prezentul
regulament, creditele care au fost anulate 
din cauza dezangajărilor efectuate de 
Comisie pentru exerciţiul financiar 2007 
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în punerea în aplicare a primului 
paragraf al articolului 93 alineatul (1) şi a 
articolului 97 din Regulamentul (CE) nr. 
1083/2006, în temeiul articolul 11 din 
Regulamentul financiar, se reconstituie în 
măsura necesară punerii în aplicare a 
celui de-al doilea paragraf al articolului
93 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006.

Or. en

Justificare

Amânarea dezangajării automate legate de angajamentele făcute în 2007 asigură o anumită
flexibilitate în situaţia în care aprobarea programelor operaţionale se desfăşoară mai lent 
decât se preconizase.


