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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În contextul crizei economice şi financiare actuale, Consiliul Uniunii Europene din 11 şi 12 
decembrie 2008 a adoptat un Plan european de redresare economică (PERE), care prevede 
lansarea unor acţiuni prioritare destinate să permită adaptarea mai rapidă a economiilor 
statelor membre la provocările actuale.

În cadrul pachetului său de măsuri de redresare, Comisia a propus încă din septembrie şi 
noiembrie 2008 o serie de modificări ale reglementărilor pentru a simplifica normele de 
aplicare pentru politica de coeziune şi pentru a majora prefinanţarea (plăţile în avans) pentru 
programele FEDER şi FSE.

La 3 iunie 2009, Comisia a prezentat Comunicarea privind „Un angajament comun pentru 
ocuparea forţei de muncă”, în care au fost propuse măsuri suplimentare pentru a stimula 
crearea de noi locuri de muncă şi a contracara efectele crizei asupra locurilor de muncă.

Comisia consideră că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a facilita gestionarea 
fondurilor comunitare în scopul accelerării fluxului de finanţări pentru beneficiarii care sunt 
cei mai afectaţi de regresul economic.

Aşadar, propunerea actuală, adoptată la 22 iulie 2009, include elemente suplimentare de 
simplificare, obiectivul general fiind accelerarea investiţiilor cofinanţate de statele membre şi 
de regiuni şi creşterea impactului finanţării asupra economiei în ansamblu, în special asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi asupra ocupării forţei de muncă. Întreprinderile mici şi 
mijlocii constituie forţa motrice a economiei europene şi actorii principali ai unei creşteri 
durabile şi creatoare de locuri de muncă în număr mare şi de calitate. Circa 23 de milioane de 
IMM-uri din întreaga UE, reprezentând aproximativ 99% din întreprinderile Uniunii, sunt 
responsabile de aproape 75 de milioane de locuri de muncă. În anumite sectoare-cheie, cum ar 
fi cel al textilelor, al construcţiilor sau al fabricării de mobilă, IMM-urile reprezintă până la 
80% din locurile de muncă.

Simplificarea şi clarificarea suplimentară a normelor care reglementează politica de coeziune 
vor avea în mod necontestat un impact pozitiv asupra ritmului de punere în aplicare a 
programelor, în special prin furnizarea de norme mai clare şi mai puţin birocratice pentru 
autorităţile naţionale, regionale şi locale, care le vor permite să adapteze programele în funcţie 
de noile provocări.

Această propunere necesită modificarea Regulamentului nr. 1083/2006 al Consiliului de 
stabilire a anumitor dispoziţii generale care reglementează politica de coeziune.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

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 
simplificarea suplimentară a normelor care 
reglementează politica de coeziune.

(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 şi asupra 
creării de locuri de muncă, este necesară 
simplificarea suplimentară a normelor care 
reglementează politica de coeziune.

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Astfel cum se subliniază în 
Comunicarea Comisiei din 3 iunie 2009 
privind „Un angajament comun pentru 
ocuparea forţei de muncă”, pentru a se 
contracara problemele de lichidităţi care 
survin într-un stat membru ca urmare a 
constrângerilor financiare în perioada de 
vârf a crizei şi pentru a se accelera 
punerea în aplicare a unor măsuri active 
pe piaţa muncii în vederea sprijinirii 
cetăţenilor şi în special a şomerilor sau a 
celor riscă să intre în şomaj, este necesar 
să se modifice pentru o perioadă limitată 
de timp dispoziţiile privind calcularea 
plăţilor intermediare. Din acest motiv, este 
indicat, fără să se aducă atingere 
obligaţiilor naţionale de cofinanţare care
se aplică programelor operaţionale pe 
parcursul întregii perioade de 
programare, să se ramburseze de către 
Comisie, în cazul în statele membre 

eliminat
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solicită acest lucru, cererile de plăţi 
intermediare în proporţie de 100% din 
contribuţia publică la fiecare axă
prioritară în programele operaţionale 
cofinanţate de FSE.

Or. fr

Amendamentul 3

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) O punere în aplicare corectă 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 
sau chiar furnizarea de programe de 
ucenicie de înaltă calitate pentru tineri.
Necesitatea de a menţine locurile de 
muncă pentru persoanele care le ocupă 
sau de a le oferi noi locuri de muncă 
devine mai acută şi mai urgentă pe timp 
de criză economică şi financiară.  

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Articolul 77 se înlocuieşte cu 
următorul text:

eliminat



PE430.307v02-00 6/7 PA\806000RO.doc

RO

„Articolul 77
Norme comune în materie de calculare a 
plăţilor intermediare şi a soldului final
1. Plăţile intermediare şi plata soldului 
final se calculează prin aplicarea ratei de 
cofinanţare stabilite în decizia privind 
programul operaţional în cauză pentru 
fiecare axă prioritară, la cheltuielile 
eligibile menţionate în cadrul axei 
prioritare respective, în fiecare declaraţie 
de cheltuieli certificată de autoritatea de 
certificare.
Cu toate acestea, participarea Comisiei 
prin intermediul plăţilor suplimentare şi a 
plăţii corespunzătoare soldului final nu 
poate depăşi participarea publică şi suma 
maximă a intervenţiei din fonduri pentru 
fiecare axă prioritară în conformitate cu 
decizia Comisiei de aprobare a 
programului operaţional.
2. Prin derogare de la alineatul (1) primul 
paragraf, în cazul programelor 
operaţionale cofinanţate de FSE, plăţile 
intermediare efectuate de Comisie pentru 
declaraţiile de cheltuieli trimise de statele 
membre până la 31 decembrie 2010 pot fi 
efectuate, în cazul în se solicită în acest 
sens de către un stat membru pentru a se 
facilita punerea în aplicare a unor măsuri 
anticriză, prin plata a 100% din 
contribuţia publică pentru fiecare axă de 
prioritate astfel cum se menţionează în 
cadrul axei de prioritate în declaraţia de 
cheltuieli certificată de autoritatea de 
certificare. În cazul în care statul membru 
alege această opţiune, Comisia aplică 
acest sistem la toate cererile de plăţi 
intermediare transmise până la 31 
decembrie 2010 pentru programul 
operaţional respectiv.
Diferenţa dintre suma totală plătită în 
temeiul primului paragraf şi suma 
calculată în temeiul alineatului (1) primul 
paragraf nu trebuie avută în vedere 
pentru calcularea plăţilor intermediare 
pentru declaraţiile de cheltuieli transmise 
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după 31 decembrie 2010. Totuşi, această 
diferenţă este luată în considerare în 
sensul dispoziţiilor în temeiul articolului 
79 alineatul (1) şi pentru calcularea plăţii 
corespunzătoare soldului final.”

Or. fr


