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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondurile europene din cadrul politicii de coeziune, al politicii agricole comune și al politicii 
comune din domeniul pescuitului prezintă un important efect de pârghie pentru dezvoltarea 
durabilă a teritoriilor europene. Mai mult ca niciodată, aceste fonduri sunt necesare pentru ca 
factorii politici, economici și cei din mediul asociativ din regiunile Uniunii Europene să 
implementeze proiecte concrete și utile în beneficiul cetățenilor europeni care, pe lângă 
aceasta, au adesea efecte favorabile asupra mediului.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime funcționează în temeiul cadrului strategic comun (CSC) 
introdus de prezentul regulament. 

Dispozițiile comune privind fondurile CSC trebuie să îndeplinească trei obiective principale:

1. axarea utilizării fondurilor europene pe provocările majore cu care se confruntă Europa 
pentru a obține rezultate concrete și vizibile (Strategia Europa 2020); 

2. simplificarea procedurilor de cerere de finanțare pentru a face cu adevărat „accesibile” 
aceste fonduri beneficiarilor potențiali;

3. asigurarea unei gestiuni riguroase a ajutoarelor pentru a folosi cu maximă eficiență banii 
publici provenind din bugetul european.

În acest sens, raportoarea ține să pună în evidență calitatea și caracterul ambițios al propunerii 
legislative prezentate de Comisia Europeană. Cu toate acestea, deși este de acord cu 
orientările principale, raportoarei i se pare necesară introducerea unor amendamente, în 
special pentru întărirea impactului pozitiv asupra dezvoltării durabile a teritoriilor europene.

Raportoarea a acționat în regiunea sa, Touraine, situată în centrul Franței, pentru punerea în 
aplicare a politicii de coeziune și cunoaște anumite avantaje și dezavantaje ale acestei politici. 
În baza acestei experiențe de teren, completată de experiența parlamentară în calitate de 
membră a Comisiei pentru dezvoltare regională (2009-2011), raportoarea constată următoarea 
stare de fapt:

1. Rolul dezvoltării durabile trebuie consolidat

Articolul 8 din prezenta propunere de regulament stabilește conceptul de dezvoltare durabilă 
ca obiectiv orizontal care trebuie să fie promovat de Comisie și de statele membre în punerea 
în aplicare a acestor politici. Acest concept trebuie consolidat prin includerea necesității de a 
proteja biodiversitatea și ecosistemele. Aceste ultime două noțiuni trebuie adăugate, de 
asemenea, obiectivelor tematice.

În aplicarea articolului 8, ar trebui ca organismele naționale însărcinate cu protecția mediului 
să își prezinte la rândul lor avizul cu privire la fiecare dintre propunerile programelor 
operaționale prezentate spre aprobare Comisiei Europene.
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2. Fondurile trebuie să fie mai accesibile, mai vizibile și mai transparente 

A face fondurile mai accesibile, mai vizibile și mai transparente pare să fie o condiție 
indispensabilă pentru ca proiectele de mediu să poată fi puse corect în aplicare.

Accesibilitatea fondurilor europene depinde în mare măsură de reducerea complexității 
acestora. Este, prin urmare, necesar ca dispozițiile prezentului regulament să fie clare și ușor 
de aplicat. Se impune, deci, precizarea condițiilor de punere în aplicare a „proiectelor 
generatoare de venituri”. În plus, controalele privind utilizarea fondurilor trebuie să fie 
proporționale cu nivelul contribuției alocate, dar și cu riscurile constatate la punerea în 
aplicare. Multiplicarea controalelor, foarte adesea redundante, îngreunează și încetinește 
procedurile în detrimentul beneficiarilor. În sfârșit, trebuie precizat că punerea în aplicare a 
sistemului de schimb electronic de date (proiectul „e-coeziune”) va răspunde dublului 
imperativ de simplificare și de protecție a mediului (reducerea numărului de documente pe 
hârtie).

Vizibilitatea trebuie îmbunătățită, pe de o parte prin definirea în Contractul de parteneriat a 
strategiei de comunicare și, pe de altă parte, prin crearea de site-uri internet cu informații 
detaliate. Aceste site-uri vor trebui să prezinte condițiile de utilizare a fondurilor CSC, la 
nivelul fiecărui program operațional.

Transparența trebuie îmbunătățită printr-o participare mai intensă a deputaților europeni, în 
prezent colegislatori, la punerea în aplicare a fondurilor CSC.

Recomandări

Ansamblul acestor amendamente ar trebui să permită îmbunătățirea utilizării și a eficacității 
fondurilor CSC. Deoarece utilizarea fondurilor europene este deja considerată foarte adesea 
ca fiind complexă, raportoarea nu dorește să depășească sfera amendamentelor cuprinse în 
prezentul proiect de aviz. Adăugarea unei dispoziții, a unei norme sau a unui obiectiv de 
mediu suplimentar prezintă riscul de a face această politică încă și mai complexă.

Misiunea deputaților europeni nu se limitează la această activitate legislativă, oricât de 
importantă ar fi aceasta. Raportoarea recomandă implicarea puternică a membrilor 
Parlamentului European în punerea în aplicare a acestor dispoziții. Raportoarea îi invită pe 
deputați să participe în special la reuniunile comitetelor de monitorizare care vor avea loc în 
regiunile europene, pe tot parcursul celor șapte ani ai perioadei de programare 2014-2020.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a asigura interpretarea corectă și 
coerentă a dispozițiilor și pentru a contribui 
la securitatea juridică pentru statele 
membre și beneficiari, este necesară 
definirea anumitor termeni care sunt 
utilizați în regulament.

(6) Pentru a asigura interpretarea corectă și 
coerentă a dispozițiilor și pentru a contribui 
la securitatea juridică pentru statele 
membre și beneficiari, este necesară 
definirea anumitor termeni care sunt 
utilizați în regulament și simplificarea 
dispozițiilor aplicabile fondurilor CSC.

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În temeiul articolului 317 din tratat și în 
contextul gestiunii partajate, ar trebui 
stabilite condiții care să permită Comisiei 
să își asume competențele de executare a 
bugetului general al Uniunii Europene și să 
se precizeze responsabilitățile legate de 
cooperarea cu statele membre. Aceste 
condiții ar trebui să permită Comisiei să 
obțină asigurări în legătură cu faptul că 
statele membre utilizează fondurile CSC în 
conformitate cu legislația, reglementările și 
cu principiul bunei gestiuni financiare în 
sensul Regulamentului (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (denumit în 
continuare „regulamentul financiar”).
Statele membre și organismele desemnate 
de ele în acest sens ar trebui să fie 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor la nivelul teritorial 

(8) În temeiul articolului 317 din tratat și în 
contextul gestiunii partajate, ar trebui 
stabilite condiții care să permită Comisiei 
să își asume competențele de executare a 
bugetului general al Uniunii Europene și să 
se precizeze responsabilitățile legate de 
cooperarea cu statele membre. Aceste 
condiții ar trebui să permită Comisiei să 
obțină asigurări în legătură cu faptul că 
statele membre utilizează fondurile CSC în 
conformitate cu legislația, reglementările și 
cu principiul bunei gestiuni financiare în 
sensul Regulamentului (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (denumit în 
continuare „regulamentul financiar”).
Statele membre și organismele desemnate 
de ele în acest sens ar trebui să fie 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor la nivelul teritorial 
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corespunzător, în conformitate cu cadrul 
instituțional, juridic și financiar al statului 
membru. Aceste dispoziții garantează, de 
asemenea, că se acordă atenție necesității 
de a asigura complementaritatea și 
coerența intervenției Uniunii, 
proporționalitatea măsurilor administrative 
și reducerea sarcinii administrative a 
beneficiarilor fondurilor CSC.

corespunzător, în conformitate cu cadrul 
instituțional, juridic și financiar al statului 
membru. Aceste dispoziții ar trebui să 
asigure complementaritatea și coerența 
intervenției Uniunii, proporționalitatea 
măsurilor administrative și reducerea 
sarcinii administrative a beneficiarilor 
fondurilor CSC

Or. fr

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 
instrumente relevante ale Uniunii.

(14) Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere legislativă în vederea adoptării 
unui cadru strategic comun, care să 
transpună obiectivele Uniunii în acțiuni-
cheie pentru fondurile CSC, pentru a 
prevedea o direcție strategică mai clară 
pentru procesul de programare la nivelul 
statelor membre și al regiunilor. Cadrul 
strategic comun ar trebui să faciliteze 
coordonarea sectorială și teritorială a 
intervenției Uniunii în temeiul fondurilor 
CSC și coordonarea cu celelalte politici și 
instrumente relevante ale Uniunii.

Or. fr

Justificare

Deoarece cadrul strategic comun este un element esențial, ar trebui aplicată procedura 
legislativă ordinară. 
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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. 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. fr

Justificare

Deoarece cadrul strategic comun este un element esențial, ar trebui aplicată procedura 
legislativă ordinară.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) În vederea monitorizării evoluției
programelor, ar trebui să aibă loc o 
reuniune anuală de examinare între statul 
membru și Comisie. Statul membru și 
Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a 
renunța la organizarea reuniunii, pentru a 
evita o sarcină administrativă inutilă.

(30) În vederea monitorizării evoluției 
programelor, ar trebui să aibă loc o 
reuniune anuală de examinare între statul 
membru, Parlamentul European și 
Comisie. Aceștia ar trebui să aibă 
posibilitatea de a renunța la organizarea 
reuniunii, pentru a evita o sarcină 
administrativă inutilă.

Or. fr

Justificare

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European aplică 
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codecizia. Este, prin urmare, indispensabil, ca acesta să fie implicat în punerea în aplicare a 
acestor politici.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru a asigura o utilizare eficientă a 
resurselor Uniunii și pentru a evita 
finanțarea excesivă a operațiunilor 
generatoare de venituri, este necesară 
stabilirea unor norme privind calcularea 
contribuțiilor din partea fondurilor CSC la 
operațiunile generatoare de venituri.

(37) Pentru a asigura o utilizare eficace a 
resurselor Uniunii și pentru a evita 
finanțarea excesivă a operațiunilor 
generatoare de venituri, dar și pentru a nu 
împiedica realizarea de proiecte utile, este 
necesară stabilirea unor norme adecvate 
privind calcularea contribuțiilor din partea 
fondurilor CSC la operațiunile generatoare 
de venituri.

Or. fr

Justificare

Complexitatea normelor aplicabile operațiilor generatoare de venituri are foarte adesea 
tendința de a împiedica realizarea de proiecte utile.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Pentru a asigura disponibilitatea 
informațiilor esențiale și actualizate privind 
punerea în aplicare a programelor, este 
necesar ca statele membre să furnizeze 
Comisiei datele-cheie în mod regulat. 
Pentru a evita impunerea unei sarcini 
administrative suplimentare asupra statelor 
membre, acest lucru ar trebui să se limiteze 
la datele colectate în mod continuu, iar 
transmisia ar trebui efectuată prin schimb 
electronic de date.

(67) Pentru a asigura disponibilitatea 
informațiilor esențiale și actualizate privind 
punerea în aplicare a programelor, este 
necesar ca statele membre să furnizeze 
Comisiei datele-cheie în mod regulat. 
Pentru a evita impunerea unei sarcini 
administrative suplimentare asupra statelor 
membre și pentru a proteja mediul, acest 
lucru ar trebui să se limiteze la datele 
colectate în mod continuu, iar transmisia ar 
trebui efectuată prin schimb electronic de 
date.
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Or. fr

Justificare

Trebuie precizat că punerea în aplicare a sistemului de schimb electronic de date (proiectul 
„e-coeziune”) va răspunde dublului imperativ de simplificare și de protecție a mediului 
(reducerea numărului de documente pe hârtie).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

(79) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în materie de control financiar, ar 
trebui să se consolideze cooperarea între 
statele membre și Comisie în acest 
domeniu și să se precizeze criteriile care 
permit Comisiei să determine, în cadrul 
strategiei sale de control al sistemelor 
naționale, nivelul de asigurare pe care ar 
trebui să îl obțină de la organismele 
naționale de audit.

(79) Fără a aduce atingere competențelor 
Comisiei în materie de control financiar, ar 
trebui să se consolideze cooperarea între 
statele membre și Comisie în acest 
domeniu și să se precizeze criteriile care 
permit Comisiei să determine, în cadrul 
strategiei sale de control proporționat al 
sistemelor naționale, nivelul de asigurare 
pe care ar trebui să îl obțină de la 
organismele naționale de audit.

Or. fr

Justificare

Controalele privind utilizarea fondurilor trebuie să fie proporționale cu nivelul contribuției 
alocate, dar și cu riscurile constatate la punerea în aplicare. Multiplicarea controalelor, 
foarte adesea redundante, îngreunează și încetinește procedurile în detrimentul 
beneficiarilor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special, 

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri și cu 
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numărul auditurilor efectuate ar trebui să 
fie redus în cazul în care totalul 
cheltuielilor eligibile pentru o operațiune 
nu depășește 100 000 EUR. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea 
de audituri oricând există indicii privind o 
neregulă sau o fraudă sau, în urma 
închiderii unei operațiuni finalizate, în 
cadrul unui eșantion de audit. Pentru ca 
nivelul auditării de către Comisie să fie 
proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-
și poată reduce activitatea de audit în ceea 
ce privește programele operaționale în 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
este fiabilă.

riscurile constatate. În special, numărul 
auditurilor efectuate ar trebui să fie redus 
în cazul în care totalul cheltuielilor 
eligibile pentru o operațiune nu depășește 
200 000 EUR. Cu toate acestea, ar trebui 
să fie posibilă efectuarea de audituri 
oricând există indicii privind o neregulă 
sau o fraudă sau, în urma închiderii unei 
operațiuni finalizate, în cadrul unui 
eșantion de audit. Pentru ca nivelul 
auditării de către Comisie să fie 
proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-
și poată reduce activitatea de audit în ceea 
ce privește programele operaționale în 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
este fiabilă.

Or. fr

Justificare

Controalele privind utilizarea fondurilor trebuie să fie proporționale cu nivelul contribuției 
alocate, dar și cu riscurile constatate la punerea în aplicare. Multiplicarea controalelor, 
foarte adesea redundante, îngreunează și încetinește procedurile în detrimentul 
beneficiarilor.

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 

(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 normelor suplimentare privind 
alocarea rezervei de performanță, definirea 
suprafeței și populației care fac obiectul 
strategiilor de dezvoltare locală, normele 
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strategiilor de dezvoltare locală, normele 
detaliate privind instrumentele financiare 
(evaluare ex ante, combinarea sprijinului, 
eligibilitatea, tipuri de activități care nu 
sunt sprijinite), normele privind anumite 
tipuri de instrumente financiare instituite la 
nivel național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
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.

detaliate privind instrumentele financiare 
(evaluare ex ante, combinarea sprijinului, 
eligibilitatea, tipuri de activități care nu 
sunt sprijinite), normele privind anumite 
tipuri de instrumente financiare instituite la 
nivel național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
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. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să se asigure că documentele 
relevante sunt transmise simultan, la timp 
și în mod corespunzător Parlamentului 
European și Consiliului.

Or. fr

Justificare

Deoarece cadrul strategic comun este un element esențial, ar trebui aplicată procedura 
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legislativă ordinară.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Controalele privind utilizarea fondurilor trebuie să fie proporționale cu nivelul contribuției 
alocate, dar și cu riscurile constatate la punerea în aplicare. Multiplicarea controalelor, 
foarte adesea redundante, îngreunează și încetinește procedurile în detrimentul 
beneficiarilor.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia se asigură că 
cerințele privind protecția mediului, 
utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea 
și adaptarea la schimbările climatice, 
rezistența în fața dezastrelor și prevenirea 
și gestionarea riscurilor sunt luate în 
considerare în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a contractelor de parteneriat și 
programelor. Statele membre furnizează 
informații privind sprijinul pentru 

Statele membre și Comisia se asigură că 
cerințele privind protecția mediului, 
utilizarea eficientă a resurselor, protecția 
biodiversității și a ecosistemelor, atenuarea 
și adaptarea la schimbările climatice, 
rezistența în fața dezastrelor și prevenirea 
și gestionarea riscurilor bazate pe 
ecosisteme sunt luate în considerare în 
cursul pregătirii și punerii în aplicare a 
contractelor de parteneriat și programelor. 
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obiectivele în materie de schimbări 
climatice, utilizând metodologia adoptată 
de Comisie. Comisia adoptă metodologia 
respectivă prin intermediul unui act de 
punere în aplicare. Actul de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3).

Statele membre furnizează informații 
privind sprijinul pentru obiectivele în 
materie de schimbări climatice și de 
biodiversitate, utilizând metodologia 
adoptată de Comisie. Comisia adoptă 
metodologia respectivă prin intermediul 
unui act de punere în aplicare. Actul de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 143 alineatul (3).

Or. fr

Justificare

Conceptul de dezvoltare durabilă este un obiectiv orizontal care trebuie să fie promovat de 
Comisie și de statele membre în punerea în aplicare a acestor politici. Acest concept trebuie 
consolidat prin includerea necesității de a proteja biodiversitatea și ecosistemele. 

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

6. protecția mediului, a biodiversității și a 
ecosistemelor și promovarea utilizării 
eficiente a resurselor;

Or. fr

Justificare

Conceptul de dezvoltare durabilă este un obiectiv orizontal care trebuie să fie promovat de 
Comisie și de statele membre în punerea în aplicare a acestor politici. Acest concept trebuie 
consolidat prin includerea necesității de a proteja biodiversitatea și ecosistemele. Aceste 
ultime două noțiuni trebuie adăugate, de asemenea, obiectivelor tematice.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte un Comisia prezintă Parlamentului 
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act delegat în conformitate cu articolul 
142 din cadrul strategic comun în termen 
de 3 luni de la adoptarea prezentului 
regulament.

European și Consiliului o propunere 
legislativă în vederea adoptării unui cadru
strategic comun. Odată adoptat, acesta 
este anexat prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Deoarece cadrul strategic comun este un element esențial, ar trebui aplicată procedura 
legislativă ordinară.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera e – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) un rezumat al acțiunilor de 
comunicare prevăzute pentru informarea 
beneficiarilor potențiali;

Or. fr

Justificare

Vizibilitatea fondurilor trebuie îmbunătățită prin definirea în Contractul de parteneriat a 
strategiei de comunicare. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia participă la lucrările 
comitetului de monitorizare cu titlu 
consultativ.

(2) Comisia și Parlamentul European 
participă la lucrările comitetului de 
monitorizare cu titlu consultativ.

Or. fr
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Justificare

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European aplică 
codecizia. Este, prin urmare, indispensabil, ca acesta să fie implicat pe deplin în punerea în 
aplicare a acestor politici.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând din 2016 si până în 2022, 
inclusiv, se organizează o reuniune anuală 
între Comisie și fiecare stat membru, 
pentru analizarea performanțelor fiecărui 
program, ținând seama de raportul de 
implementare anual și de observațiile și 
recomandările Comisiei, după caz.

(1) Începând din 2016 si până în 2022, 
inclusiv, se organizează o reuniune anuală 
între Comisie și fiecare stat membru, 
pentru analizarea performanțelor fiecărui 
program, ținând seama de raportul de 
implementare anual și de observațiile și 
recomandările Comisiei, după caz.
Parlamentul European participă la 
această reuniune.

Or. fr

Justificare

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European aplică 
codecizia. Este, prin urmare, indispensabil, ca acesta să fie implicat în punerea în aplicare a 
acestor politici.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Veniturile nete generate după 
finalizarea unei operațiuni desfășurate într-
o perioadă de referință specifică se 
stabilesc în avans, prin una dintre 
următoarele metode:

(1) Veniturile nete generate după 
finalizarea unei operațiuni desfășurate într-
o perioadă de referință specifică se 
stabilesc în avans, prin una dintre 
următoarele două metode, la alegerea 
beneficiarului:
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Or. fr

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aplicarea unui procent forfetar din 
venituri pentru tipul de operațiune vizată;

(a) aplicarea unui procentaj forfetar din 
venituri costului total eligibil al 
operațiunii, în funcție de sectorul vizat;

Or. fr

Justificare

Complexitatea normelor aplicabile operațiunilor generatoare de venituri are foarte adesea 
tendința de a împiedica realizarea de proiecte utile. Propunerea Comisiei Europene ar trebui 
clarificată.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Eligibilitatea cheltuielilor se 
determină asigurându-se egalitatea de 
tratament a proiectelor, indiferent de tipul 
de schemă contractuală ales de 
beneficiar, cu condiția ca această schemă 
să fie conformă cu dreptul Uniunii.

Or. fr

Justificare

Cu Comunicarea sa din 26 noiembrie 2008, Comisia Europeană a lansat un proces de 
reflecție privind sprijinul acordat investițiilor publice prin intermediul parteneriatelor public-
privat. Rezultatele acestui proces au fost aprofundate în Comunicarea din 19 noiembrie 2009 
privind dezvoltarea parteneriatelor public-privat (PPP). Trebuie asigurată egalitatea de 
tratament între proiecte, indiferent de tipul de schemă contractuală ales. 
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia verifică pe baza informațiilor 
disponibile, ținând seama inclusiv de 
procedura de acreditare, declarația anuală 
de management, rapoartele anuale de 
control, opinia de audit anuală, raportul de 
implementare anual și auditurile realizate 
de organismele naționale și ale Uniunii, 
dacă statele membre au instituit sisteme de 
gestiune și control care respectă prezentul 
regulament și normele specifice fondurilor 
și dacă aceste sisteme funcționează în mod 
eficace pe durata punerii în aplicare a
programelor.

(1) Comisia verifică pe baza informațiilor 
disponibile, ținând seama inclusiv de 
procedura de acreditare, raportul anual de 
gestiune, rapoartele anuale de control, 
opinia de audit anuală, raportul de 
implementare anual și auditurile realizate 
de organismele naționale și ale Uniunii, 
dacă statele membre au instituit sisteme de 
gestiune și control care respectă prezentul 
regulament și normele specifice fondurilor 
și dacă aceste sisteme funcționează în mod 
eficace și proporționat cu riscurile 
constatate în aplicarea programelor.

Or. fr

Justificare

Controalele privind utilizarea fondurilor trebuie să fie proporționale cu nivelul contribuției 
alocate, dar și cu riscurile constatate la punerea în aplicare. Multiplicarea controalelor, 
foarte adesea redundante, îngreunează și încetinește procedurile în detrimentul 
beneficiarilor.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cele trei categorii de regiuni sunt stabilite 
în funcție de modul în care PIB-ul lor pe 
cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada
2006 - 2008, se referă la PIB-ul mediu al 
UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

Cele trei categorii de regiuni sunt stabilite 
în funcție de raportul dintre PIB-ul lor pe 
cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada
2007 - 2009, și PIB-ul mediu al UE-27 
pentru aceeași perioadă de referință.

Or. fr
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Justificare

În prezent, datele Eurostat pentru 2009 sunt cunoscute și ar trebui utilizate.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

În legătură cu articolul 8, este necesar ca organismele naționale însărcinate cu protecția 
mediului să își prezinte la rândul lor avizul cu privire la fiecare dintre propunerile de 
programe operaționale prezentate spre aprobare Comisiei Europene.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) asigurarea înființării unui site internet 
unic sau a unui portal unic de internet care 
oferă informații și acces la toate 
programele operaționale din statul membru 
respectiv;

a) asigurarea înființării:

- unui site internet unic sau a unui portal 
unic de internet care oferă informații și 
acces la toate programele operaționale din 
statul membru respectiv;
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- unui site internet pentru fiecare 
program operațional, accesibil de pe site-
ul sau portalul unic de internet;

Or. fr

Justificare

Vizibilitatea fondurilor trebuie îmbunătățită prin crearea de site-uri internet cu informații 
detaliate. Aceste site-uri ar trebui să prezinte condițiile de utilizare a fondurilor CSC, la 
nivelul fiecărui program operațional.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Responsabilul cu informarea și 
comunicarea coordonează și prezidează 
reuniunile unei rețele naționale formată din 
reprezentanți cu comunicarea din partea 
fondurilor, inclusiv din partea programelor 
de cooperare teritorială europeană 
relevante, coordonează crearea și 
întreținerea site-ului internet sau 
portalului de internet menționate în anexa 
V și are obligația de a oferi o privire de 
ansamblu asupra măsurilor de comunicare 
întreprinse la nivel național.

(2) Responsabilul cu informarea și 
comunicarea coordonează și prezidează 
reuniunile unei rețele naționale formată din 
reprezentanți cu comunicarea din partea 
fondurilor, inclusiv din partea programelor 
de cooperare teritorială europeană 
relevante, coordonează crearea și 
întreținerea site-urilor internet menționate 
în anexa V și are obligația de a oferi o 
privire de ansamblu asupra măsurilor de 
comunicare întreprinse la nivel național.

Or. fr

Justificare

Vizibilitatea fondurilor trebuie îmbunătățită prin crearea de site-uri internet cu informații 
detaliate. Aceste site-uri ar trebui să prezinte condițiile de utilizare a fondurilor CSC, la 
nivelul fiecărui program operațional.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sistemele facilitează interoperabilitatea cu 
cadrele naționale și cel al Uniunii și permit 
beneficiarilor să prezinte o singură dată 
toate informațiile la care se face referire la 
primul alineat.

Sistemele facilitează interoperabilitatea cu 
cadrele naționale și cel al Uniunii, permit 
beneficiarilor să prezinte o singură dată 
toate informațiile la care se face referire la 
primul paragraf și contribuie la protecția 
mediului.

Or. fr

Justificare

Trebuie precizat că punerea în aplicare a sistemului de schimb electronic de date (proiectul 
„e-coeziune”) va răspunde dublului imperativ de simplificare și de protecție a mediului 
(reducerea numărului de documente pe hârtie).

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatul 3 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sunt nediscriminatorii și transparente; (i) sunt clare, nediscriminatorii și 
transparente;

Or. fr

Justificare

Accesibilitatea fondurilor europene depinde în mare măsură de reducerea complexității 
acestora. Este, prin urmare, necesar ca dispozițiile prezentului regulament să fie clare și ușor 
de aplicat.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 140 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operațiunile pentru care totalul 
cheltuielilor eligibile nu depășește 100 000
EUR nu sunt supuse la mai mult de un 
audit efectuat de autoritatea de audit sau de 
către Comisie înaintea închiderii tuturor 
cheltuielilor în cauză prevăzute la articolul 
131. Alte operațiuni nu sunt supuse la mai 
mult de un audit pe an contabil de către 
autoritatea de audit și Comisie înaintea 
închiderii tuturor cheltuielilor în cauză 
prevăzute la articolul 131. Aceste dispoziții 
se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la alineatul (4).

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

Or. fr

Justificare

Controalele privind utilizarea fondurilor trebuie să fie proporționale cu nivelul sprijinului 
alocat, dar și cu riscurile constatate la punerea în aplicare. Multiplicarea controalelor, 
foarte adesea redundante, îngreunează și încetinește procedurile în detrimentul 
beneficiarilor.


