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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Fondurile structurale reprezintă unul dintre instrumentele esențiale ale UE pentru realizarea 
obiectivelor de politică convenite în domeniul energiei, inovării, cercetării, telecomunicațiilor 
și IMM-urilor cu ajutorul unor investiții financiare strategice. Comisia noastră este, prin 
urmare, interesată și implicată în cel mai înalt grad în stabilirea corectă a obiectivelor și a 
priorităților de investiție ale politicii de coeziune a UE pentru 2014--2020. În plus, trebuie să 
asigurăm coordonarea corespunzătoare a investițiilor din cadrul fondurilor structurale cu alte 
programe comunitare, în special Orizont 2020, CEF și COSME, precum și exploatarea optimă 
a sinergiei dintre diferitele fonduri.

De aceea, pentru a asigura concordanța dintre obiective și prioritățile de investiții, pentru a 
îmbunătăți coordonarea și pentru a implementa adecvat fondul, raportoarea pentru aviz 
propune o serie de amendamente la dispozițiile comune, dar și la reglementările privind 
FEDR și Fondul de coeziune.

Raportoarea consideră că cadrul strategic comun, care include o serie de elemente esențiale în 
privința orientărilor și normelor aplicabile tuturor fondurilor de politică regională, ar trebui 
examinat și supus aprobării Parlamentului și Consiliului, într-o cooperare cât mai strânsă cu 
instituțiile comunitare.

Având în vedere aceste considerații, raportoarea dorește să aducă chestiunea în atenția 
comisiei competente pentru ca aceasta să ia o decizie, incluzând însă în aviz și următoarele:
- amendamente care limitează clar sfera cadrului strategic comun, care ar trebui doar să 

traducă la nivel operațional obiectivele și prioritățile de investiție definite în actul de 
bază;

- amendamente la FEDR și la Fondul de coeziune, care urmăresc să definească mai bine 
prioritățile de investiție, substituind aproape acțiunile cheie preconizate în documentul 
de lucru al serviciilor Comisiei (SWD(2012) 61 final).

Prin aceasta, raportoarea pentru aviz dorește să garanteze faptul că obiectivele strategice și 
prioritățile cheie de investiție ale fondurilor structurale sunt discutate și decise de către 
colegislator.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru dezvoltare 
regională, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 14
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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 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; 
consideră că fondurile structurale ar 
trebui angajate în totalitate pentru a 
sprijini consolidarea capacităților în 
regiuni, prin activități dedicate, destinate 
finanțării centrelor de excelență, 
modernizării universităților, achiziționării 
de echipamente științifice, transferului de 
tehnologii locale, sprijinirii societăților 
nou înființate (start-ups) sau a celor care 
se sprijină pe cercetarea universitară 
(spin-offs) și optimizării raporturilor la 
nivel local dintre întreprinderi și mediul 
academic; consideră că acest lucru va 
permite crearea unei „scări de excelență”, 
ceea ce va stimula aceste regiuni să 
participe pe deplin în cadrul programului 
Orizont 2020, pe baza calității și a 
excelenței; odată lansat programul 
Orizont 2020, fondurile structurale ar 
putea fi utilizate în scopul de a finanța 
sau de a cofinanța continuarea 
proiectelor de cercetare înscrise în 
Orizont 2020 și de a valorifica rezultatele 
cercetării în așa fel încât să se încurajeze 
accesul facil la cunoștințe și să se 
faciliteze diseminarea cunoștințelor
rezultate având în vedere beneficiile 
economice și sociale directe ale acestora;



AD\905587RO.doc 5/53 PE486.188v02-00

RO

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Pentru a accentua sinergia dintre 
fondurile structurale și alte programe 
comunitare, Comisia ar trebui să 
stabilească și să actualizeze periodic o 
listă completă online a propunerilor de 
proiecte pentru programele comunitare 
care au fost evaluate pozitiv, dar nu au 
obținut finanțare comunitară sau au 
obținut-o într-o măsură insuficientă.  
Statele membre ar trebui să verifice dacă 
propunerile de proiecte importante pentru 
ele nu pot fi incluse în programele lor 
operaționale.

Justificare

Acest nou considerent reia sugestia de a introduce un calificativ de excelență pentru 
proiectele și instalațiile experimentale/pilot de o calitate excepțională (introdus în programe 
precum Orizont 2020, CEF sau COSME), care nu au beneficiat sau au beneficiat într-o 
măsură insuficientă de finanțări din fondurile europene și pe care statele membre le-ar putea 
finanța în cadrul FS. Un prim pas, însă, ar fi ca informațiile relevante să fie disponibile.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
pentru a garanta existența condițiilor-cadru 
necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. Îndeplinirea condițiilor 
ex ante respective ar trebui să fie evaluată 
de către Comisie în cadrul evaluării 

(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,
strâns corelate din punct de vedere al 
conținutului și cu efect direct asupra 
punerii în aplicare eficiente a fondurilor 
CSC pentru a garanta existența condițiilor-
cadru necesare pentru utilizarea eficace a 
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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. Îndeplinirea condițiilor 
ex ante respective ar trebui să fie evaluată 
de către Comisie în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și programelor.
Dacă o condiție ex ante nu este îndeplinită, 
Comisia ar trebui să aibă competența de a
avea în vedere suspendarea plăților pentru 
programul respectiv.

Justificare

Uneori, o condiție ex-ante poate să nu depindă de acțiunile directe ale persoanei sau ale 
organismului care gestionează programul.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță 
au fost atinse. Având în vedere diversitatea 
și caracterul lor plurinațional, nu ar trebui 
să existe nicio rezervă de performanță 
pentru programele de cooperare teritorială 
europeană. În cazurile în care 
neîndeplinirea obiectivelor de etapă sau a 
țintelor este semnificativă, Comisia ar 
trebui să poată suspenda plățile pentru 
program sau, la sfârșitul perioadei de 
programare, poate să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient.

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. Având în vedere 
diversitatea și caracterul lor plurinațional, 
nu ar trebui să existe nicio rezervă de 
performanță pentru programele de 
cooperare teritorială europeană. În cazurile 
în care neîndeplinirea obiectivelor de etapă 
sau a țintelor este semnificativă, Comisia ar 
trebui să poată suspenda plățile pentru 
program sau, la sfârșitul perioadei de 
programare, poate să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient. În cazul în care aceste corecții 
sau suspendări se aplică unui stat 
membru care este afectat sau amenințat 
de dificultăți grave în ceea ce privește 
stabilitatea sa financiară, aceste fonduri 
pot fi puse la dispoziția statului membru 
într-un program de creștere separat, 
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gestionat de Comisie. Acest lucru trebuie 
efectuat pe baza programelor vizate, 
ținându-se însă cont de prioritățile cu cea 
mai mare eficiență economică. Scopul 
acestui mecanism este acela de a nu 
înrăutăți mai mult starea economică 
tensionată.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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. În 
cazul în care un stat membru nu a aplicat 
suficiente măsuri într-o perioadă mai 
mare de trei luni, Comisia poate pune la 
dispoziție, în mod controlat, fondurile 
suspendate în cadrul unuia dintre 
programele pe care le gestionează. 
Acestea trebuie orientate către priorități 
de susținere maximă a creșterii 
economice, de exemplu către 
infrastructura economică, pentru a evita o 
deteriorare mai puternică a economiei 
regionale și a situației sociale.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) La cererea statului membru în 
cauză, Comisia ar trebui să adopte o 
decizie ad-hoc de stabilire a normelor și 
condițiilor aplicabile acestui program pe 
baza creditelor rezultate din corecțiile și 
suspendările din cadrul fondurilor 
structurale și al Fondului de coeziune.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Instrumentele financiare sunt tot mai 
importante ca urmare a efectului lor de 
pârghie asupra fondurilor CSC, a 
capacității lor de a combina diferite forme 
de resurse publice și private pentru a 
sprijini obiectivele în materie de politici 

(22) Instrumentele financiare sunt tot mai 
importante ca urmare a efectului lor de 
pârghie asupra fondurilor CSC, a 
capacității lor de a combina diferite forme 
de resurse publice și private pentru a 
sprijini obiectivele în materie de politici 
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publice și a faptului că formele de finanțare 
reînnoibile măresc viabilitatea pe termen 
lung a acestei asistențe.

publice și a faptului că formele de finanțare 
reînnoibile măresc viabilitatea pe termen 
lung a acestei asistențe și permit accesul la 
o gamă mai largă de potențiali 
beneficiari.

Justificare

Pentru o clarificare mai detaliată a conceptului relevant.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este necesară stabilirea de norme 
specifice privind sumele care urmează a fi 
acceptate drept cheltuieli eligibile la 
închidere, pentru a se asigura că sumele, 
inclusiv costurile și comisioanele de 
gestionare plătite din fondurile CSC către 
instrumentele financiare, sunt utilizate 
efectiv pentru investiții și plăți către 
beneficiarii finali. În plus, este necesară 
stabilirea unor norme specifice privind 
reutilizarea resurselor puse la dispoziție din 
fondurile CSC, inclusiv utilizarea 
resurselor rămase după încheierea 
programelor.

(27) Este necesară stabilirea de norme 
specifice privind sumele care urmează a fi 
acceptate drept cheltuieli eligibile la 
închidere, pentru a se asigura că sumele, 
inclusiv costurile și comisioanele de 
gestionare plătite din fondurile CSC către 
instrumentele financiare, sunt utilizate 
efectiv pentru investiții și plăți către 
beneficiarii finali. În plus, este necesară 
stabilirea unor norme specifice privind 
reutilizarea resurselor puse la dispoziție din 
fondurile CSC, inclusiv utilizarea 
resurselor rămase după încheierea 
programelor. Statele membre care se 
confruntă cu dificultăți semnificative în 
materie de stabilitate financiară ar trebui 
să beneficieze de fondurile retrase și de 
cele rămase, precum și de alte fonduri 
disponibile, rezultate, de exemplu, din 
corecții financiare, în condițiile 
gestionării de către Comisie și ținând cont 
de prioritățile de susținere maximă a 
creșterii economice.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 41a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) În cadrul evaluării de proiecte 
majore, Comisia ar trebui să dispună de 
toate informațiile necesare pentru a putea 
determina dacă contribuția financiară a 
fondurilor ar putea duce la o pierdere 
substanțială de locuri de muncă în zonele 
existente în Uniunea Europeană pentru a 
garanta că finanțarea comunitară nu 
sprijină delocalizarea în cadrul Uniunii.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 41b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41b) solicită ca în legătură cu subvențiile 
directe pentru întreprinderi să se țină 
seama de faptul că finanțarea din politica 
de coeziune, în special în cazul marilor 
întreprinderi, în loc să influențeze 
deciziile acestora de a deschide o fabrică 
într-un anumit loc, este mai degrabă 
încasată de întreprinderi care deja au luat 
astfel de decizii (efect benefic nesperat) și 
solicită, de aceea, concentrarea 
subvențiilor acordate întreprinderilor 
private mari în investiții în cercetare și 
dezvoltare sau acordarea indirectă a 
acestora, mai des decât este cazul în 
prezent, prin finanțarea infrastructurilor;

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 41c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41c) În plus, solicită o reglementare 
clară în cadrul Regulamentului privind 
fondurile structurale, excluzând orice 
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finanțare europeană pentru relocalizările 
în cadrul UE, precum și diminuând la 
10 milioane pragul de verificare privind 
controlul unor astfel de investiții, 
excluzând întreprinderile mari de la 
acordarea de subvenții directe și stabilind 
o durată de funcționare minimă de zece 
ani;

Amendamentul 12

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.

eliminat

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 86a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(86a) În cazul statelor membre 
amenințate sau afectate de o situație 
financiară dificilă și care beneficiază deja 
de măsuri de sprijin în conformitate cu 
articolul 22 alineatul (1), Comisia poate 
pune la dispoziția statului membru în 
cauză, la cerere, în mod centralizat, 
fondurile corectate și/sau retrase și/sau 
veniturile din dobânzi sau alte sume 
recuperate, în conformitate cu 
articolul 53a (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 în cadrul unui program 
separat, cu accentul pe investițiile în 
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creșterea economică, în special pe 
proiectele de infrastructură care sprijină 
economia.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 86b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(86b) Pentru a nu acutiza situația statelor 
membre amenințate sau afectate de 
dificultăți financiare, Comisia ar trebui, 
la cererea acestora, asigurând ea însăși 
gestionarea, să le pună la dispoziție cât 
mai repede cu putință fondurile retrase 
sau suspendate, prin intermediul unui 
program separat care să sprijine în mod 
concret creșterea economică, de exemplu 
prin finanțarea unei infrastructuri care să 
sprijine economia.

Amendamentul 15

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, 
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 

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special, 
numărul auditurilor efectuate ar trebui să 
fie redus în cazul în care totalul 
cheltuielilor eligibile pentru o operațiune 
nu depășește 100 000 EUR. În cazul 
proiectelor de peste 10 milioane EUR, 
Comisiei îi revină sarcina de a efectua un 
audit obligatoriu. Cu toate acestea, ar 
trebui să fie posibilă efectuarea de audituri 
oricând există indicii privind o neregulă, o 
delocalizare 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 
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cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit
este fiabilă.

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
s-a dovedit fiabilă în perioada de 
subvenționare anterioară.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 17
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Propunere de regulament
Partea II – articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin 
programe multianuale, venind în 
completarea intervențiilor de la nivel 
național, regional și local, pentru a 
îndeplini strategia Uniunii pentru creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, ținând seama de orientările 
integrate, de recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat, precum și de 
recomandările relevante ale Consiliului 
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, ținând seama de orientările 
integrate relevante, de recomandările 
specifice adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat, de 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul
(4) din tratat, pe baza programelor 
naționale de reformă.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Partea II – articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia și statele membre se asigură că 
sprijinul din partea fondurilor CSC este 
consecvent cu politicile și prioritățile 
Uniunii și este complementar altor 
instrumente ale Uniunii, ținând seama, în 
același timp, de contextul specific al 
fiecărui stat membru.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Partea II – articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul din partea fondurilor CSC este 
aplicat în strânsă cooperare între Comisie 
și statele membre.

(3) Sprijinul din partea fondurilor CSC este 
aplicat în strânsă cooperare între Comisie 
și statele membre, în conformitate cu 
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principiul subsidiarității.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Partea II – articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondurilor CSC este pusă în aplicare în 
cadrul gestiunii partajate între statele 
membre și Comisie, în conformitate cu 
articolul 53 litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția sumelor din FC 
transferate pentru facilitatea „Conectarea 
Europei” menționată la articolul 84 
alineatul (4), a acțiunilor inovatoare la 
inițiativa Comisiei în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul FEDER și a 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei.

(7) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondurilor CSC este pusă în aplicare în 
cadrul gestiunii partajate între statele 
membre și Comisie, în conformitate cu 
articolul 53 litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția sumelor din FC 
transferate pentru facilitatea „Conectarea 
Europei” menționată la articolul 84 
alineatul (4), a acțiunilor inovatoare la 
inițiativa Comisiei în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul FEDER și a 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei, 
precum și a programelor menționate la 
articolul 22 alineatul (2a), destinate
sprijinirii statelor membre care se 
confruntă cu dificultăți financiare.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Partea II – articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisa și statele membre asigură 
eficacitatea fondurilor CSC, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare.

(9) Comisa și statele membre asigură
eficiența și eficacitatea fondurilor CSC,
asigurând realizarea obiectivelor propuse 
și, în special, prin monitorizare, raportare și 
evaluare, precum și transparența în 
procesul de selecție, punând accentul pe 
necesitatea ca justificările să fie făcute 
publice.

Amendamentul 22
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Propunere de regulament
Partea II – articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru 
încheie, în conformitate cu articolul 4 
alineatul (4), un parteneriat cu autoritățile 
locale și regionale relevante, precum și cu
următorii parteneri:

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Partea II – articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei,
promovarea reconcilierii vieții de familie 
cu cea profesională astfel încât să crească 
gradul de ocupare a forței de muncă 
feminine, iar integrarea perspectivei 
egalității între bărbați și femei este
asigurată în cadrul pregătirii, punerii în 
aplicare și evaluării programelor.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Partea II – articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele fondurilor CSC sunt urmărite 
în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolul 11 din tratat, 
având în vedere principiul „poluatorul 
plătește”.

Obiectivele fondurilor CSC ar trebui
urmărite în cadrul dezvoltării durabile
integrate și al promovării de către Uniune 
a obiectivului de protecție și îmbunătățire a 
mediului, în conformitate cu articolele 11
și 19 din tratat, având în vedere principiul
„poluatorul plătește” și necesitatea evitării 
unor costuri externe viitoare pentru 
societatea europeană.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Partea II– articolul 9 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, a 
sectorului agricol (în cazul FEADR) și a 
sectorului pescuitului și acvaculturii
(pentru EMFF);

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

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Partea II– articolul 9 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon în toate 
sectoarele;

4. sprijinirea, în toate sectoarele, a
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon și de poluanți 
cu impact major;

Justificare

Pentru a extinde reducerea poluării la toți poluanții, fără a se limita la dioxidul de carbon.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Partea II – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) creșterea eficienței energetice în toate 
sectoarele, în special în sectorul clădirilor 
și locuințelor;

Amendamentul 28
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Propunere de regulament
Partea II– articolul 9 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

6. protecția mediului și a patrimoniului 
cultural și promovarea utilizării eficiente a 
resurselor, precum și gestionarea sa 
eficientă printr-o implicare adecvată a 
sectorului privat;

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Partea II– articolul 9 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. promovarea sistemelor de transport 
durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore;

7. promovarea transportului și mobilității 
sustenabile intermodale, punând totodată 
accentul pe eliminarea blocajelor și 
completarea conexiunilor transfrontaliere 
lipsă din cadrul infrastructurilor de 
transport sustenabile și intermodale;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Partea II– articolul 9 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Partea II– articolul 9 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

10. investițiile în sănătate, educație, 
competențe și învățare pe tot parcursul 
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vieții;

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Partea II– articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. consolidarea capacității instituționale și
o administrație publică eficientă.

11. consolidarea capacității instituționale, o 
administrație publică eficientă și oferirea 
unei orientări strategice pentru 
dezvoltarea teritorială în cadrul Strategiei 
Europa 2020, la toate nivelurile de 
guvernare, prin Agenda teritorială a 
Uniunii Europene.

Justificare

Asistența tehnică ar trebui să faciliteze și intervenția strategică vertical ascendentă. Agenda 
teritorială 2020, adoptată de statele membre în 2011, cuprinde recomandări foarte utile 
referitoare la dezvoltarea teritorială în UE.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Partea II – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) creșterea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru 
strategic comun transpune obiectivele și 
țintele strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 

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

durabilă și favorabilă incluziunii, definită
în regulamentul fiecărui CSC, în acțiuni-
cheie pentru fondurile CSC.

Strategia trebuie elaborată în dialog cu 
organismele din statele membre 
responsabile cu implementarea politicii 
regionale a UE, astfel încât să se 
garanteze existența unei abordări 
comune.

Justificare

Cadrul strategic comun trebuie doar să transpună la nivel operațional obiectivele și 
prioritățile de investiție definite în actele de bază. 

Pentru implementare, ar fi de dorit să se mențină un dialog constant cu organismele 
responsabile implicate.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Partea I – 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 și în 
conformitate cu prioritățile de investiție 
ale fiecărui fond CSC, acțiunile-cheie care 
urmează să fie sprijinite de fiecare fond 
CSC;

Justificare

Cadrul strategic comun trebuie doar să transpună la nivel operațional obiectivele și 
prioritățile de investiție definite în actele de bază.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Partea II – 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 

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

macroregionale și strategiile sau sinergiile
privind bazinele maritime și fluviale;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Partea II – articolul 11 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Partea II – articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Cadrul strategic comun se găsește în anexa 
la prezentul regulament.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Partea II – articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

Dacă intervin modificări majore ale 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia poate prezenta 
legiuitorului, dacă acesta din urmă 
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conformitate cu articolul 142, un cadru 
strategic comun revizuit.

dorește, o propunere de modificare.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Partea II – articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fiecare stat membru cu sprijinul și în 
colaborare cu Comisia, pregătește un 
contract de parteneriat pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020, până la 30 septembrie 
2013.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Partea II – articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 5, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (4).
Contractul de parteneriat este elaborat în 
dialog cu Comisia.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Partea II – 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 

(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 relevante
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat și în 
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Consiliului adoptate în temeiul articolului 
148 alineatul (4) din tratat;

recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148
alineatul (4) din tratat, pe baza 
programelor naționale de reformă;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Partea II – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Partea II – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) alocarea orientativă a contribuției 
Uniunii la nivel național, în funcție de 
obiective tematice, pentru fiecare dintre 
fondurile CSC, precum și suma totală 
indicativă a contribuției preconizate pentru 
obiectivele privind schimbările climatice;

(iv) alocarea orientativă a contribuției 
Uniunii la nivel național și regional, în 
funcție de obiective tematice, pentru 
fiecare dintre fondurile CSC, precum și 
suma totală indicativă a contribuției 
preconizate pentru obiectivele privind 
schimbările climatice;

Justificare

Este important de subliniat sprijinul acordat la nivel regional pentru obiectivele tematice.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Partea II – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama, după 

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

caz, de strategiile macroregionale și 
strategiile sau sinergiile existente privind 
bazinele maritime și fluviale;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Partea II – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanismele la nivel național și 
regional care asigură coordonarea între 
fondurile CSC și alte instrumente de 
finanțare ale Uniunii și naționale, precum 
și cu BEI;

(i) mecanismele, structurile și organismele 
de la nivel național și regional care asigură 
coordonarea între fondurile CSC și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale, precum și cu BEI; în ceea ce 
privește coordonarea cu alte instrumente 
de finanțare ale Uniunii, ar trebui 
indicate structurile care garantează 
identificarea strategică a priorităților 
pentru diferitele instrumente. Aceste 
structuri ar trebui, de asemenea, să evite 
duplicarea acțiunilor, să identifice zonele 
în care este necesar un sprijin financiar 
suplimentar și să ofere oportunități 
coerente și raționalizate de finanțare 
pentru beneficiari.

Justificare

Această completare se inspiră din explicația dată în documentul de lucru al serviciilor 
Comisiei (SWD (2012) 61 final) cu privire la modul în care ar trebui să funcționeze 
coordonarea cu alte instrumente de finanțare ale Uniunii. Aceste elemente - esențiale pentru 
implementarea reușită a fondurilor structurale - ar trebui incluse în actul de bază.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Partea II – 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 

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

care urmează să se confrunte cu 
provocări demografice 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;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Partea II – articolul 14 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o strategie integrată privind 
dezvoltarea infrastructurii regiunilor, în 
special în vederea utilizării integrate a 
fondurilor CSC, a facilității „Conectarea 
Europei” și a fondurilor RTE, cu atenție 
deosebită acordată legăturilor 
transfrontaliere și legăturilor regionale cu 
axele transnaționale de transport;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Partea II – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) un tabel consolidat al obiectivelor de 
etapă și al țintelor stabilite în programe 
pentru cadrul de performanță menționat la 
articolul 19 alineatul (1), împreună cu 
metodologia și mecanismul de asigurare a 
coerenței între programe și fondurile CSC;

(i) un tabel consolidat al obiectivelor de 
etapă și al țintelor calitative și cantitative 
măsurabile, stabilite în programe pentru 
cadrul de performanță menționat la 
articolul 19 alineatul (1), împreună cu 
metodologia și mecanismul de asigurare a 
coerenței între programe și fondurile CSC;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Partea II – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul ii
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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 și a 
acțiunilor care urmează a fi adoptate la 
nivel european, național și regional, 
precum și calendarul pentru punerea lor în 
aplicare, în cazurile în care condițiile ex 
ante nu sunt îndeplinite;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Partea II – articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează conformitatea 
contractului de parteneriat cu prezentul 
regulament, cu cadrul strategic comun, cu 
recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
din tratat și cu recomandările Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul
(4) din tratat, luând în considerare 
evaluările ex ante ale programelor, și 
formulează observații în termen de trei luni 
de la data transmiterii contractului de 
parteneriat. Statul membru furnizează toate 
informațiile suplimentare necesare și, după 
caz, revizuiește contractul de parteneriat.

(1) Comisia evaluează conformitatea 
contractului de parteneriat cu prezentul 
regulament, cu cadrul strategic comun, cu 
recomandările specifice relevante adresate 
fiecărei țări în temeiul articolului 121 
alineatul (2) din tratat și cu recomandările 
Consiliului adoptate în temeiul articolului 
148 alineatul (4) din tratat, pe baza 
programelor naționale de reformă, luând 
în considerare evaluările ex ante ale 
programelor, și formulează observații în 
termen de trei luni de la data transmiterii 
contractului de parteneriat. Statul membru 
furnizează toate informațiile suplimentare 
necesare și, după caz, revizuiește contractul 
de parteneriat.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Partea II – 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 contractului de parteneriat, în 
termen de maximum patru luni după 
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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.

prezentarea acestuia de către statul 
membru, după ce observațiile formulate de 
Comisie au fost luate în considerare. Statul 
membru în cauză și Comisia colaborează 
pentru adoptarea cât mai rapidă a 
contractului de parteneriat. În orice caz, 
termenul maxim de aprobare a 
contractelor de parteneriat nu poate 
depăși șase luni de la transmiterea 
acestuia de către statul membru. 
Contractul de parteneriat intră în vigoare 
cel mai devreme la 1 ianuarie 2014.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Partea II – articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Condițiile ex ante sunt definite pentru 
fiecare fond CSC în normele specifice 
fondurilor. Aceste condiții ex ante ar 
trebui să se afle în mod obligatoriu într-o 
corelație mai strânsă din punct de vedere 
al conținutului cu aplicarea efectivă a 
fondurilor CSC.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Partea II – articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții ex 

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program în privința resurselor 
pentru sectorul supus condiționalității, în 
așteptarea finalizării în condiții 
satisfăcătoare a tuturor măsurilor necesare 
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ante până la termenul prevăzut în program 
constituie un motiv de suspendare a plăților 
de către Comisie.

pentru îndeplinirea unei condiții ex ante.
Neîndeplinirea unei condiții ex ante până la 
termenul prevăzut în program constituie un 
motiv de suspendare a plăților de către 
Comisie. În cazul statelor membre 
amenințate sau afectate de dificultăți 
financiare se aplică articolul 22 
alineatul (2a) (solicitarea unui program 
separat gestionat de Comisie)

Justificare

Contractul de parteneriat trebuie să descrie clar repartizarea responsabilităților între 
Comisie, statele membre și autoritățile de gestionare în privința implementării mecanismului.  

Din moment ce includ un sistem de penalități, condiționalitățile ar trebui să fie strâns legate 
de implementarea politicii de coeziune și de obiectivele programelor operaționale.  Condițiile 
stabilite la nivelul UE ar putea să nu țină seama de alte variabile legate de contextul specific 
local sau regional, esențiale pentru succesul operațiunilor.

Amendamentul 55

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

eliminat

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Partea II – articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Examinarea se referă la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă ale programelor la 
nivelul priorităților, pe baza informațiilor și 
evaluărilor prezentate în rapoartele privind 

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

rapoartele privind progresele înregistrate 
prezentate de statele membre în anii 2017 
și 2019.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Partea II – articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articol eliminat

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Partea II – articolul 21 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre care îndeplinesc una 
dintre condițiile prevăzute la articolul 22 
alineatul (1) literele (a), (b) sau (c), pot 
împuternici Comisia, în vederea 
stabilizării situației lor financiare și 
pentru a evita o pierdere dezastruoasă de 
fonduri, să elaboreze, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, în 
conformitate cu articolul 53 a din 
Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 privind Regulamentul 
financiar aplicat bugetului general al 
Comunităților Europene (gestiune 
financiară centralizată), un program 
separat care să garanteze că plățile 
suspendate și/sau retrase ale statelor 
membre în cauză permit atingerea cât mai 
rapidă a obiectivelor prevăzute la articolul 
21 alineatul (4) din prezentul regulament 
– amplificarea într-o măsură cât mai 
mare a efectelor fondurilor disponibile 
asupra creșterii economice și a 
competitivității –; 
_________
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1 JO L 248, 16.9.2002, p.1.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Partea II – articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre care îndeplinesc una 
dintre condițiile prevăzute la alineatul (1) 
literele (a), (b) sau (c), pot împuternici 
Comisia, în vederea stabilizării situației 
lor economice și pentru a evita pierderi 
dezastruoase de fonduri, să elaboreze, 
prin intermediul unui act de punere în 
aplicare, în conformitate cu articolul 53 a 
din Regulamentul Consiliului (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 privind 
Regulamentul financiar aplicat bugetului 
general al Comunităților Europene 
(gestiune financiară centralizată), un 
program separat care să garanteze că 
plățile suspendate și/sau retrase ale 
statelor membre în cauză permit atingerea 
cât mai rapidă a obiectivelor prevăzute la 
articolul 21 alineatul (4) din prezentul 
regulament – amplificarea într-o măsură 
cât mai mare a efectelor fondurilor 
disponibile asupra creșterii economice și a 
competitivității –;
1 JO L 248, 16.9.2002, p.1.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Partea II – articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează conformitatea 
programelor cu prezentul regulament, 
normele specifice fondurilor, contribuția 
efectivă a acestora la obiectivele tematice 
și la prioritățile Uniunii specifice fiecărui 

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

fond CSC, cadrul strategic comun, 
contractul de parteneriat, recomandările
relevante adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat și 
recomandările Consiliului, adoptate în 
conformitate cu articolul 148 alineatul (4) 
din tratat, pe baza programelor naționale 
de reformă, ținând cont de evaluarea 
ex ante. Evaluarea abordează, în special, 
gradul de adecvare a strategiei 
programului, obiectivele corespunzătoare, 
indicatorii, țintele și alocarea resurselor 
bugetare. Decizia ar trebui luată în urma 
unui proces transparent.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Partea II – articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49% din drepturile de vot;

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49% din drepturile de vot;
alcătuirea grupului se subordonează 
principiului egalității de gen.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Partea II – articolul 37 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre aflate într-o situație 
financiară dificilă și care îndeplinesc una 
dintre condițiile stabilite la articolul 22 
alineatul (1), trebuie, eventual cu 
susținerea Comisiei, să investească 
dobânzile sau alte câștiguri în vederea 
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maximizării impactului fondurilor asupra 
creșterii și competitivității, mai ales în 
proiectele de infrastructură favorabile 
pentru economie.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Partea II – articolul 38 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Proiecte de infrastructură

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Partea II – articolul 38 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre aflate într-o situație 
financiară dificilă și care îndeplinesc una 
dintre condițiile menționate la articolul 22 
alineatul (1), trebuie să utilizeze resursele 
menționate la alineatele (1) și (2), 
eventual cu susținerea Comisiei, în 
vederea maximizării impactului 
fondurilor asupra creșterii și 
competitivității, mai ales în proiectele de 
infrastructură favorabile pentru 
economie.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Partea II – articolul 39 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aflate într-o situație 
financiară dificilă și care îndeplinesc 
condițiile menționate la articolul 22 
alineatul (1), trebuie să utilizeze resursele 
menționate la alineatele (1) și (2), 
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eventual cu susținerea Comisiei, în 
vederea maximizării impactului 
fondurilor asupra creșterii și 
competitivității, mai ales în proiectele de 
infrastructură favorabile pentru 
economie.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Partea II – articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comitetul de monitorizare este compus din 
reprezentanți ai autorităților de 
management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor. Fiecare membru al comitetului 
de monitorizare are drept de vot.
Alcătuirea comitetului se subordonează 
principiului egalității de gen.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Partea II – articolul 44 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Se face public un rezumat pentru 
cetățeni al conținutului și al rapoartelor 
de implementare anuale și finale.

(8) Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului UE rapoarte
anuale și de etapa privind modul de 
utilizare a fondurilor și realizare a 
obiectivelor strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Partea II – articolul 48 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre efectuează evaluări ex 
ante în vederea creșterii calității elaborării 
fiecărui program.

(1) Statele membre în colaborare și sub 
îndrumarea Comisiei efectuează evaluări 
ex ante în vederea creșterii calității 
elaborării fiecărui program.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Partea II – articolul 48 – paragraful 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Partea II – articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 71
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Propunere de regulament
Partea II – articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

La inițiativa sau în numele Comisiei, 
fondurile CSC pot contribui la asistența de 
pregătire, de monitorizare, administrativă 
și tehnică, precum și la măsurile de 
evaluare, audit și control necesare pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

La inițiativa sau în numele Comisiei sau la 
cererea unui stat membru, după 
aprobarea acesteia de către Comisie,
fondurile CSC pot contribui la asistența de 
pregătire, de monitorizare, administrativă 
și tehnică, precum și la măsurile de 
evaluare, audit și control necesare pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Partea II – articolul 51 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) măsuri legate de analiza proiectelor 
relevante în curs în cadrul altor programe 
comunitare, cum ar fi Programul cadru 
pentru C&D sau programul pentru 
competitivitate și inovare, precum și a 
propunerilor de proiecte pentru aceste 
programe care au fost evaluate pozitiv, 
dar nu au obținut finanțare comunitară 
din cauză limitărilor bugetare;

Amendamentul 73

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, 

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

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Partea II – articolul 65 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia răspunde solidar cu fiecare 
stat membru pentru realizarea 
obiectivelor stabilite și buna gestionare a 
fondurilor.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Partea II – articolul 66 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește rezerva de 
performanță, angajamentele bugetare se 
realizează în urma deciziei Comisiei de
aprobare a modificării programului.

eliminat

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Partea II – articolul 77 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă un stat membru aflat într-o 
situație financiară dificilă îndeplinește 
una dintre condițiile menționate la 
articolul 22 alineatul (1), Comisia ar 
trebui să elaboreze la cerere prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
un program specific gestionat central de 
aceasta în temeiul articolului 53a din 
Regulamentul nr. 1605/2002; pentru a 
reuni resursele suspendate și/sau 
recuperate, precum și dobânzile sau 
resursele neaccesate ale statului membru 
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în cauză și pentru a le utiliza în vederea 
maximizării sprijinului acordat creșterii și 
economiei, mai ales cu privire la 
proiectele de infrastructură favorabile 
pentru economie;;

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Partea II – articolul 80 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul statelor membre aflate în 
dificultăți financiare, care îndeplinesc 
una dintre condițiile menționate la 
articolul 22 alineatul (1), resursele reduse 
sunt investite, în temeiul unui program 
gestionat de Comisie în conformitate cu 
articolul 53a din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002 și elaborat prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare, în priorități care asigură o 
promovare optimă a creșterii și redresării 
economice, în special în proiecte de 
infrastructură favorabile pentru 
economie, pentru a evita alte pagube 
economice în regiunile respective;

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Partea III – articolul 82 –alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regiunile mai puțin dezvoltate, care au 
fost susținute în această categorie mai 
mult de două perioade de subvenționare, 
dar care nu au reușit să își amelioreze în 
mod considerabil situația economică, 
socială și ecologică, în ciuda finanțării 
maxime, trebuie trecute în perioada 
următoare într-o categorie care 
beneficiază de un grad mai ridicat de 
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cofinanțare națională;

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Partea III – 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 % pentru regiunile mai 
dezvoltate;

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 21,19% (și anume, un total de 
68 710 486 782 EUR) pentru statele 
membre care beneficiază de contribuții din 
Fondul de coeziune;

(d) 21,19% pentru statele membre care 
beneficiază de contribuții din Fondul de 
coeziune;

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 0,29% (și anume, un total de 
925 680 000 EUR) ca finanțare 
suplimentară pentru regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și pentru regiunile NUTS nivelul 
2 care îndeplinesc criteriile stabilite la 
articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Tratatul 
privind aderarea Austriei, Finlandei și 
Suediei.

(e) 0,29% ca finanțare suplimentară pentru 
regiunile ultraperiferice menționate la 
articolul 349 din tratat și pentru regiunile 
NUTS nivelul 2 care îndeplinesc criteriile 
stabilite la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la 
Tratatul privind aderarea Austriei, 
Finlandei și Suediei.

Amendamentul 82
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Propunere de regulament
Partea III – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era 
mai mic de 75% din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75% din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.

Toate regiunile care au fost finanțate în
perioada 2007-2013 din obiectivul de 
convergență și al căror PIB pe cap de 
locuitor este mai mare de 75% din PIB-ul 
mediu al UE-27 primesc o alocare din 
fondurile structurale egală cel puțin două 
treimi din alocarea lor pentru 2007-2013.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Partea III – articolul 84 –alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a reduce disparitățile la nivelul 
intensității medii a ajutorului pe cap de 
locuitor care ar putea apărea în cazul 
anumitor state membre comparativ cu 
perioada 2007-2013, se introduc aceste 
rate în vederea alocării de fonduri pentru 
perioada 2014-2020, cel puțin la nivelul 
perioadei 2007-2013, făcând trimitere la 
metoda de calcul descrisă în anexa II la 
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului. Nivelul de plafonare se 
reduce în funcție de excluderea fondurilor 
pentru pescuit și pentru dezvoltare rurală.

Justificare

Introducerea ratei forfetare de plafonare stabilite la 2,5 % nu asigură o flexibilitate care să 
reflecte disparitățile dintre statele membre în ceea ce privește rata de absorbție și nivelul de 
dezvoltare și, în consecință, ar avea un impact negativ asupra regiunilor mici și mai puțin 
dezvoltate ale căror economii au suferit mult din cauza crizei financiare și economice din 
anii 2008-2010.

Amendamentul 84
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Propunere de regulament
Partea III – articolul 84 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
și regiunile de tranziție;

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională rata de 
ocupare a populației active și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
și regiunile de tranziție;

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Partea III – 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 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.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Partea III – articolul 84 –alineatul 4 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia se asigură că 
atât contractele de parteneriat, cât și 
programele operaționale garantează o 
legătură eficientă, realizabilă între 
alocările din fondul structural și fondul 
de coeziune, precum și cu facilitatea 
„Conectarea Europei” și regulamentele 
TEN;



AD\905587RO.doc 41/53 PE486.188v02-00

RO

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Partea III – articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Partea III – articolul 84 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană reprezintă
3,48% din resursele globale disponibile 
pentru angajamentul bugetar din fonduri 
pentru perioada 2014 – 2020 (și anume, un 
total de 11 700 000 004 EUR).

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană reprezintă
7 % din resursele globale disponibile 
pentru angajamentul bugetar din fonduri 
pentru perioada 2014 – 2020.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Partea III – articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt 
transferabile între aceste categorii de 
regiuni.

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt, în 
general, transferabile între aceste categorii 
de regiuni.

Amendamentul 90



PE486.188v02-00 42/53 AD\905587RO.doc

RO

Propunere de regulament
Partea III – 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 30% din 
creditul total pentru o categorie de regiuni 
către alte categorii de regiuni.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Partea III – articolul 87 – paragraful 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o identificare a necesităților, ca răspuns 
la provocările identificate în recomandările 
specifice adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) și în 
recomandările Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat, precum și ținând cont de orientările 
integrate și de specificul național și 
regional;

(i) o identificare a necesităților, ca răspuns 
la provocările identificate în recomandările
relevante specifice adresate fiecărei țări în 
temeiul articolului 121 alineatul (2) și în 
recomandările Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat, pe baza programelor naționale de 
reformă, precum și ținând cont de 
orientările integrate și de specificul 
național și regional;

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Partea III – articolul 87 – alineatul 2 – litera c– punctul i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanismele care asigură coordonarea 
dintre fonduri, FEADR, EMFF și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale, precum și coordonarea cu BEI;

(i) mecanismele care asigură coordonarea 
dintre fonduri, FEADR, EMFF, CEF, 
precum și alte instrumente de finanțare ale 
Uniunii și naționale, precum și 



AD\905587RO.doc 43/53 PE486.188v02-00

RO

coordonarea cu BEI;

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Partea III – articolul 87 – alineatul 2 – litera c– punctul vi 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Partea III – articolul 87 – alineatul 2 – litera c– punctul vi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) identificarea zonelor în care sunt 
promovate conexiunile transfrontaliere de 
infrastructură și/sau legăturile regionale;

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Partea III – articolul 87 – alineatul 2 – litera g – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) legătura planificată dintre alocările 
din fondurile structurale și fondul de 
coeziune și alte instrumente de finanțare, 
mai ales Facilitatea „Conectarea 
Europei”;

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Partea III – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul i



PE486.188v02-00 44/53 AD\905587RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o descriere a măsurilor specifice care 
trebuie să fie efectuate pentru a ține seama 
de cerințele privind protecția mediului, 
eficiența resurselor, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, rezistența 
în fața dezastrelor și prevenirea și 
gestionarea riscurilor în selectarea
operațiunilor;

(i) o descriere a măsurilor specifice care 
trebuie să fie efectuate pentru a ține seama 
de cerințele privind protecția mediului, 
eficiența resurselor, protejarea 
biodiversității, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, rezistența 
în fața dezastrelor și prevenirea și 
gestionarea riscurilor pe baze ecosistemice
în selectarea operațiunilor;

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Partea III – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) o descriere a contribuției la 
finanțarea infrastructurilor;

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Partea III – articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) FEDER și FSE pot finanța, până la 
20 % din finanțarea din partea Uniunii, 
pentru fiecare axă prioritară a unui 
program operațional, o parte dintr-o 
operațiune pentru care cheltuielile sunt 
eligibile pentru contribuția din partea 
celuilalt fond, pe baza normelor de 
eligibilitate aplicate în cazul fondului 
respectiv, cu condiția ca aceste contribuții 
să fie necesare pentru punerea în aplicare 
satisfăcătoare a operațiunii și să fie direct 
legate de aceasta.

Amendamentul 99
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Propunere de regulament
Partea III – articolul 91 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Partea III – articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează proiectul major pe 
baza informațiilor menționate la articolul 
91 cu scopul de a stabili dacă cererea de 
contribuție din partea fondurilor este 
justificată.

(1) Comisia evaluează proiectul major pe 
baza informațiilor menționate la articolul 
91 cu scopul de a stabili dacă cererea de 
contribuție din partea fondurilor este 
justificată. Decizia ar trebui luată în urma 
unui proces transparent.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Partea III – articolul 92 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cadrul evaluării proiectelor 
majore, Comisia verifică dacă contribuția 
financiară a fondurilor ar duce la pierderi 
considerabile de locuri de muncă în 
zonele existente din Uniunea Europeană, 
pentru a garanta că finanțarea 
comunitară nu sprijină delocalizarea în 
cadrul Uniunii.

Amendamentul 102



PE486.188v02-00 46/53 AD\905587RO.doc

RO

Propunere de regulament
Partea III – articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Structura sa este stabilită de statul membru, 
de comun acord cu autoritatea de 
management, respectându-se principiul 
parteneriatului.

Structura sa este stabilită de statul membru, 
de comun acord cu autoritatea de 
management, respectându-se principiul 
parteneriatului și promovând în alcătuirea 
sa egalitatea de gen.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Partea III – articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Partea III – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) recomandă Comisiei să analizeze 
posibilitatea creării unui fond comun 
paneuropean finanțat prin fonduri 
structurale, în vederea promovării unei 
cercetări europene bazate pe colaborare;

Amendamentul 105
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Propunere de regulament
Partea III – 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%.

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Partea III – articolul 110 –alineatul 7 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se poate stabili o axă separată de 
priorități, cu o cofinanțare de 80%, în 
cadrul obiectivului tematic menționat la 
punctul 1 de la articolul 9, instituită la 
nivelul Uniunii sau la nivel interregional 
și gestionată direct sau indirect de 
Comisie.

Justificare

Amendamentul oferă regiunilor posibilitatea de a contribui și de a participa din proprie 
inițiativă la proiectele de cooperare în domeniul C&D, însă printr-o procedură de selecție, o 
implementare și o abordare managerială centralizate și armonizate. Această idee a fost 
propusă de CSEC și de mai mulți deputați în rapoarte recente.

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Partea III – articolul 111 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) zonele cu densitate slabă (mai puțin de
50 de locuitori pe km pătrat) și foarte slabă
(mai puțin de 8 locuitori pe km pătrat) a 
populației.

(c) zonele cu densitate slabă (mai puțin de
125 de locuitori pe km pătrat) și foarte 
slabă (mai puțin de 8 locuitori pe km 
pătrat) a populației, precum și cele cu 
emigrări permanente puternice.
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Amendamentul 108

Propunere de regulament
Partea III – articolul 112 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 142 
de stabilire a normelor privind obligațiile 
statelor membre prevăzute la prezentul 
alineat.

eliminat

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Partea III – articolul 127 –alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un stat membru aflat într-o situație 
financiară dificilă îndeplinește una dintre 
condițiile menționate la articolul 22 
alineatul (1), Comisia elaborează la 
cerere prin intermediul unui act de 
punere în aplicare un program specific 
gestionat central de aceasta în temeiul 
articolului 53a din Regulamentul 
nr. 1605/2002, pentru a reuni resursele 
suspendate și/sau recuperate, precum și 
dobânzile sau resursele neaccesate ale 
statului membru în cauză și pentru a le 
utiliza în vederea maximizării sprijinului 
acordat creșterii, mai ales cu privire la 
proiectele de infrastructură favorabile 
pentru economie;

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Partea III – articolul 137 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dacă un stat membru aflat într-o 
situație financiară dificilă îndeplinește 
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una dintre condițiile menționate la 
articolul 22 alineatul (1), Comisia 
elaborează la cerere prin intermediul unui 
act de punere în aplicare un program 
specific gestionat central de aceasta în 
temeiul articolului 53a din Regulamentul 
nr. 1605/2002, pentru a reuni resursele 
suspendate și/sau recuperate, precum și 
dobânzile sau resursele neaccesate ale 
statului membru în cauză și pentru a le 
utiliza în vederea maximizării sprijinului 
acordat creșterii, mai ales cu privire la 
proiectele de infrastructură favorabile 
pentru economie;

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Partea IV – articolul 143 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de Comitetul de 
coordonare a fondurilor. Acesta este un 
comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.

(1) Comisia este asistată de Comitetul de 
coordonare a fondurilor. Acesta este un 
comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011. Alcătuirea comitetului se 
subordonează principiului egalității de 
gen.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – liniuța 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– în concordanță cu principiile stabilite la 
articolele 7 și 8;

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Anexa IV – tabel – punctul 1 – linia a treia „criterii de îndeplinire”
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Punerea în aplicare a unei strategii 
naționale sau regionale în domeniul 
cercetării și al inovării pentru specializarea 
inteligentă care:

– Punerea în aplicare a unei strategii 
naționale sau regionale în domeniul 
cercetării și al inovării pentru specializarea 
inteligentă care:

- este elaborată în strânsă cooperare cu 
părțile interesate de la nivel regional;

– se bazează pe o analiză de identificare a 
punctelor forte și a punctelor slabe (analiză 
de tip SWOT) cu scopul de a-și concentra 
resursele asupra unui număr limitat de 
priorități în materie de cercetare și inovare;

– se bazează pe o analiză de identificare a 
punctelor forte și a punctelor slabe (analiză 
de tip SWOT) cu scopul de a-și concentra 
resursele asupra unui număr limitat de 
priorități în materie de cercetare și inovare, 
ținând seama de evaluările experiențelor 
anterioare, dacă sunt disponibile;

– prezintă măsurile necesare pentru a 
stimula investițiile private în activitățile de 
CDT;

– prezintă măsurile necesare pentru a 
stimula investițiile private în activitățile de 
CDT;

- prezintă posibile sinergii cu acțiunile 
întreprinse în cadrul programului 
Orizont 2020;

– conține un sistem de monitorizare și 
revizuire.

- conține un sistem de monitorizare și 
revizuire care permite o adaptare flexibilă 
a planului;

– Un stat membru a adoptat un cadru care 
evidențiază resursele bugetare disponibile 
pentru cercetare și inovare;

Un stat membru a adoptat un cadru care 
evidențiază resursele bugetare disponibile 
pentru cercetare și inovare, precum și 
programele și prioritizarea investițiilor 
legate de prioritățile UE;

– Un stat membru a adoptat un plan 
multianual pentru buget și pentru stabilirea 
priorităților de investiții legate de 
prioritățile UE (Forumul pentru o strategie 
europeană privind infrastructurile în 
domeniul cercetării - ESFRI).

– Un stat membru a adoptat un plan 
multianual pentru buget și pentru stabilirea 
priorităților de investiții legate de 
prioritățile UE (Forumul pentru o strategie 
europeană privind infrastructurile în 
domeniul cercetării - ESFRI).
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Amendamentul 114

Propunere de regulament
Anexa IV – tabel – punctul 2 – linia a doua „condiție ex ante” - punctul 2.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.2. Infrastructura privind accesul de 
generație următoare (Next Generation 
Access - NGA): Existența unor planuri 
naționale NGA care să țină seama de 
acțiunile regionale în vederea atingerii 
țintelor UE în materie de acces internet de 
mare viteză, care se concentrează asupra 
unor domenii în care piața nu reușește să 
ofere o infrastructură deschisă, la un cost 
rezonabil și la un nivel adecvat al calității 
în conformitate cu normele UE în materie 
de concurență și de ajutoare de stat, și care 
să poată furniza servicii accesibile 
grupurilor de persoane vulnerabile.

2.2. Infrastructura privind accesul de 
generație următoare (Next Generation 
Access - NGA): Existența unor planuri 
naționale și/sau regionale NGA care să 
țină seama de acțiunile regionale în 
vederea atingerii țintelor UE în materie de 
acces internet de mare viteză și de 
promovare a coeziunii teritoriale, care se 
concentrează asupra unor domenii în care 
piața nu reușește să ofere o infrastructură 
deschisă, la un cost rezonabil și la un nivel 
adecvat al calității în conformitate cu 
normele UE în materie de concurență și de 
ajutoare de stat, și care să poată furniza 
servicii accesibile grupurilor de persoane 
vulnerabile.

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Anexa IV – tabel – punctul 2 – linia a treia „criterii de îndeplinire” – subpunctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Existența unui plan național de acces de 
generație următoare care conține:

- Existența unui plan național și/sau 
regional de acces de generație următoare 
care conține:

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2.1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Autoritatea de management implică în 
măsurile de informare și publicitate, în 
conformitate cu legile și practicile 
naționale, următoarele organisme:

3. Autoritatea de management implică în 
măsurile de informare și publicitate, în 
conformitate cu legile și practicile 
naționale, cel puțin unul dintre
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următoarele organisme:

Justificare
Este necesar în acest caz o oarecare flexibilitate, pentru a implica organismele cele mai 
adecvate în raport cu tipul de operațiune/proiect pentru care trebuie luate măsuri de 
informare și publicitate.
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