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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 comunității 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.

AMENDAMENTE

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 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 
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.

(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 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării, pe baza programului 
său național de reformă. 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. 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.
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Or. en

Justificare

În absența unei propuneri concrete pentru un cod de conduită, motivele pentru introducerea 
unui astfel de instrument, precum și scopul și natura sa rămân neclare.

Amendamentul 2
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 
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.

(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 
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, și să asigure 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
dizabilități.

Or. en

Amendamentul 3
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 

(14) Ar trebui adoptat un cadru strategic 
comun, care să transpună obiectivele 
Uniunii în acțiuni-cheie ca recomandări
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 
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instrumente relevante ale Uniunii. ale Uniunii.

Or. en

Justificare

Dispozițiile propuse pentru a fi incluse în CSC ar trebui adoptate de Parlamentul European și 
de Consiliu, în cadrul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 4
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 
fondurilor CSC.

(16) Pe baza cadrului strategic comun, 
fiecare stat membru ar trebui să 
pregătească, în cooperare cu partenerii săi 
și în dialog cu Comisia, un contract de 
parteneriat bazat pe programul său 
național de reformă. 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 
fondurilor CSC.

Or. en

Amendamentul 5
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 

(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 
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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.

sprijinului Uniunii. Condițiile ex ante ar 
trebui să fie relevante pentru eficiența 
contribuției fondurilor 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, luând în considerare în mod 
corespunzător experiențele anterioare și 
situația din statul membru în cauză. Dacă 
o condiție ex ante nu este îndeplinită, 
Comisia ar trebui să aibă competența de a 
suspenda plățile pentru programul 
respectiv.

Or. en

Amendamentul 6
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 

(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. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în anul convenit de comun acord între 
statul membru și Comisie, 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 
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ineficient. 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. Comisia ar trebui să țină seama 
de orice modificare a circumstanțelor 
economice și sociale care ar putea afecta 
realizarea obiectivelor.

Or. en

Amendamentul 7
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 

(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.
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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.

Or. en

Amendamentul 8
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 
rezerve de performanță pentru fiecare fond 
și fiecare categorie de regiune din fiecare 
stat membru.

(58) Pentru a consolida orientarea către 
rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de 0,1%
din resursele alocate obiectivului „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” ar 
trebui păstrat sub forma unei rezerve de 
performanță pentru fiecare fond și fiecare 
categorie de regiune din fiecare stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 



PE486.190v01-00 10/44 PA\897903RO.doc

RO

dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate, cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător, 
legate de îndeplinirea a unuia sau mai 
multor obiective tematice și fără să se 
depășească 2% din creditele totale pentru 
respectiva categorie de regiune.

dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate, cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător, 
legate de îndeplinirea a unuia sau mai 
multor obiective tematice și fără să se 
depășească 6% din creditele totale pentru 
respectiva categorie de regiune.

Or. en

Amendamentul 10
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 

(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 normele suplimentare privind 
alocarea rezervei de performanță, 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Amendamentul 11
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 

(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 convenite de 
comun acord, 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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Partea întâi – 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 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, ca recomandări
care urmează să fie luate în considerare de 
fiecare fond CSC în conformitate cu 
prioritățile de investiție, 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 care 
aplică articolul 174 din tratat;

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Partea întâi – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 18
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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 
incluziunii; contractul de parteneriat este 
aprobat de Comisie în urma unei evaluări și 
a unui dialog cu statul membru;

(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, ținând seama de 
programul național de reformă al 
acestuia, 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 
incluziunii; contractul de parteneriat este 
aprobat de Comisie în urma unei evaluări și 
a unui dialog cu statul membru;

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de regulament
Partea întâi – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 24a (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.

Or. en

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 4 – alineatul 1
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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 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat.

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, pe baza programelor naționale 
de reformă, 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 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat.

Or. en

Amendamentul 16
Propunere de regulament
Partea a doua – 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.

Or. en

Amendamentul 17
Propunere de regulament

Partea a doua – articolul 5 – alineatul 3
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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.

eliminat

Or. en

Justificare

În absența unei propuneri concrete pentru un cod de conduită, motivele pentru introducerea 
unui astfel de instrument, precum și scopul și natura sa rămân neclare.

Amendamentul 18
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 7a (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.

Or. en

Amendamentul 19
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, 



PE486.190v01-00 16/44 PA\897903RO.doc

RO

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.

echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru 
strategic comun transpune obiectivele și 
țintele strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în recomandările referitoare la 
acțiuni-cheie pentru fondurile CSC.

Or. en

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 11 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 11 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare ale fiecărui fond CSC, după 
caz, având în vedere strategiile 
macroregionale și strategiile privind 
bazinele maritime;

(d) 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;

Or. en

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 12
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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 
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.

Or. en

Justificare

Dispozițiile propuse pentru a fi incluse în CSC ar trebui adoptate de Parlamentul European și 
de Consiliu, în cadrul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Partea a doua – 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 

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare ținând cont de obiectivele 
tematice și acțiunile-cheie formulate ca 
recomandări și 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 
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148 alineatul (4) din tratat; 148 alineatul (4) din tratat, ținând seama 
de programul național de reformă al 
statului membru respectiv;

Or. en

Amendamentul 24
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama, după 
caz, de strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime;

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama, după 
caz, de strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime, în 
conformitate cu prioritățile statului 
membru;

Or. en

Amendamentul 25
Propunere de regulament
Partea a doua – 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;

Or. en
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Amendamentul 26
Propunere de regulament
Partea a doua – 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 și șomaj sau ale grupurilor țintă 
supuse celui mai ridicat risc de 
discriminare sau excluziune socială, în 
special persoanele cu dizabilități și 
comunitățile marginalizate, după caz, 
incluzând alocările financiare orientative 
pentru fondurile CSC relevante;

Or. en

Amendamentul 27
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 28
Propunere de regulament
Partea a doua – 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 

2. Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
de aprobare a elementelor contractului de 
parteneriat sub incidența articolului 14 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 29
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 16 – paragraful 1

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 strategia 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 și regional.

Or. en

Amendamentul 30
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

de îndeplinire sunt definite pentru fiecare 
fond CSC în normele specifice fondurilor.

Or. en

Amendamentul 31
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 17 – alineatul 2

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.

Or. en

Amendamentul 32
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 17 – alineatul 5a (nou)

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.

Or. en

Amendamentul 33
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5% din resursele alocate fiecărui fond CSC 
și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de cooperare 

0,1% din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de cooperare 
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teritorială europeană și titlului V din 
regulamentul EMFF, constituie o rezervă 
de performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

teritorială europeană și titlului V din 
regulamentul EMFF, constituie o rezervă 
de performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

Or. en

Justificare

Dispoziția propusă dau naștere unor serioase temeri cu privire la efectele sale în cadrul 
general al fondurilor CSC, precum și cu privire la atribuțiile Comisiei și la nivelul 
obligațiilor birocratice ale statelor membre.

Amendamentul 34
Propunere de regulament
Partea a doua – 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, în anii conveniți de comun 
acord între statul membru și Comisie. 
Metoda de stabilire a cadrului de 
performanță este prezentată în anexa I.

Or. en

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 35
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Examinarea se referă la îndeplinirea 2. Examinarea se referă la îndeplinirea 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 36
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 19 – alineatul 2a (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.

Or. en

Amendamentul 37
Propunere de regulament
Partea a doua – 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.

Or. en
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Amendamentul 38
Propunere de regulament
Partea a doua – 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 
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.

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. 
Statul membru propune alocarea rezervei 
de performanță programelor și priorităților 
stabilite în decizia Comisiei, menționată 
anterior. Comisia aprobă 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.

Or. en

Amendamentul 39
Propunere de regulament
Partea a doua – 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 realizate în conformitate cu 
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.



PA\897903RO.doc 25/44 PE486.190v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 40
Propunere de regulament
Partea a doua – capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiționalități macroeconomice Asistența pentru statele membre cu 
dificultăți bugetare

Or. en

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 42
Propunere de regulament
Partea a doua – 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.

Or. en
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Amendamentul 43
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. 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.

4. 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.

Or. en

Amendamentul 44
Propunere de regulament
Partea a doua – 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.

Or. en

Amendamentul 45
Propunere de regulament
Partea a doua – 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, 

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 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 46
Propunere de regulament
Partea a doua – 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, 
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.

4. Raportul anual de implementare 
prezentat în anul primei examinări a 
performanțelor și raportul final de 
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.

Or. en

Amendamentul 47
Propunere de regulament
Partea a doua – 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 
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articolul 46 în anii respectivi.

Or. en

Amendamentul 48
Propunere de regulament
Partea a doua – 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.

Or. en

Amendamentul 49
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 48 – alineatul 3 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 50
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) sprijin pentru consolidarea 
capacităților partenerilor sociali și ale 
organizațiilor societății civile în ceea ce 
privește implicarea reprezentanților 
grupurilor vulnerabile.
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Or. en

Amendamentul 51
Propunere de regulament
Partea a doua – 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.

Or. en

Amendamentul 52
Propunere de regulament
Partea a doua – 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;

Or. en

Amendamentul 53
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 58 – paragraful 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;
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Or. en

Amendamentul 54
Propunere de regulament
Partea a doua – 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 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.

Or. en

Justificare

Este esențial să se mențină normele actuale privind eligibilitatea TVA-ului pentru a evita o 
presiune bugetară suplimentară și, implicit, o scădere semnificativă a utilizării fondului de 
către statele membre. Eligibilitatea TVA-ului nerecuperabil este foarte importantă, în 
principal pentru municipalități și regiuni și în special pentru cele mai puțin dezvoltate, care 
s-ar putea confrunta altfel cu dificultăți și mai mari decât cele prezente.

Amendamentul 55
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 60 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suma totală alocată în cadrul 
programului pentru operațiunile situate în 
afara zonei vizate de program nu depășește 
10% din contribuția din FEDER, Fondul de 
coeziune și EMFF la nivelul priorității sau 
3% din contribuția din FEADR la nivelul 
programului;

(b) suma totală alocată în cadrul 
programului pentru operațiunile situate în 
afara zonei vizate de program nu depășește 
15% din contribuția din FEDER, Fondul de 
coeziune și EMFF la nivelul priorității sau 
5% din contribuția din FEADR la nivelul 
programului;

Or. en
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Amendamentul 56
Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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:

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:

Or. en

Amendamentul 57
Propunere de regulament
Partea a doua – 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:

Or. en

Amendamentul 58
Propunere de regulament
Partea a treia – 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 
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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;

Or. en

Amendamentul 59
Propunere de regulament
Partea a treia – 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 45% 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.

Or. en

Justificare

În absența unor date concrete care să justifice diferențele numerice mari propuse și ținând 
seama de diferențele dintre state membre, flexibilitatea actuală ar trebui menținută. Alocarea 
fiecărui fond trebuie convenită în cadrul contractului de parteneriat, pe baza programului 
național de reformă și a altor programe și strategii relevante ale statelor membre.

Amendamentul 60
Propunere de regulament
Partea a treia – 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 

6. 0,1% din resursele pentru obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă constituie rezerva de 
performanță care urmează să fie alocată în 
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conformitate cu articolul 20. conformitate cu articolul 20.

Or. en

Amendamentul 61
Propunere de regulament
Partea a treia – 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.

Or. en

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 al politicii de coeziune și ar trebui respectat principiul 
subsidiarității, consacrat în tratat.

Amendamentul 62
Propunere de regulament
Partea a treia – 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.
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Or. en

Amendamentul 63
Propunere de regulament
Partea a treia – 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 indicativă a 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;

Or. en

Amendamentul 64
Propunere de regulament
Partea a treia – 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 
comunității;

Or. en

Amendamentul 65
Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 87 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
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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;

a răspunde 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;

Or. en

Amendamentul 66
Propunere de regulament
Partea I – 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 
îndeplinirea condiției ex ante în cauză și un 
calendar pentru îndeplinirea acestor 
acțiuni;

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

Or. en

Amendamentul 67
Propunere de regulament
Partea a treia – 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;

Or. en
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Amendamentul 68
Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul ii

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 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;

Or. en

Amendamentul 69
Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 70
Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 87 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 
(i) - (ii), prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 71
Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 89 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 72
Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 95 – paragraful 1 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) o analiză a efectelor planului comun 
de acțiune asupra accesibilității pentru 
persoanele cu dizabilități;

Or. en

Amendamentul 73
Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 100 – alineatul 1 – litera fa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 74
Propunere de regulament
Partea a treia – 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:

Or. en

Amendamentul 75
Propunere de regulament
Partea a treia – 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 
gen în programul operațional și în 
operațiuni;

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

Or. en
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Amendamentul 76
Propunere de regulament

Partea a treia – articolul 101 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 77
Propunere de regulament
Partea a treia – 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 
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, dacă este cazul, 
resursele financiare utilizate;

Or. en

Amendamentul 78
Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 106 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia de comunicare trebuie să fie 
accesibilă pentru persoanele cu 
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dizabilități.

Or. en

Amendamentul 79
Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 108 – paragraful 1

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.

Or. en

Amendamentul 80
Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75%.

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 85%.

Or. en

Amendamentul 81
Propunere de regulament
Partea a treia – 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;

Or. en
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Justificare

Ideea de bază a legislației actuale (articolul 82 din Regulamentul nr. 1083/2006) ar trebui 
păstrată 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 82
Propunere de regulament
Partea a treia – 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 
de programare, pentru programul 
operațional;

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

Or. en

Amendamentul 83
Propunere de regulament
Partea a treia – 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 sprijinului 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional.

Or. en

Amendamentul 84
Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 127 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

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 
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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.

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.

Or. en

Justificare

În concordanță cu justificarea modificărilor la articolul 124, ar trebui să existe o mai mare 
flexibilitate pentru statele membre și în privința dezangajării sumelor. În plus, ar trebui 
asigurată o mai bună previzibilitate, ca principiu fundamental al noului cadru legislativ.

Amendamentul 85
Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 134 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 86
Propunere de regulament
Anexa 1 – 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 
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și țintele sunt prezentate în conformitate cu 
formatul stabilit în tabelul 1.

Or. en

Amendamentul 87
Propunere de regulament
Anexa 1 – 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.

Or. en

Amendamentul 88
Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 3 – liniuța 1a (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;

Or. en
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Amendamentul 89
Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 3a (nou)

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.

Or. en


