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Amendamentul 19
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În temeiul articolului 317 din tratat și în 
contextul gestiunii partajate, ar trebui 
stabilite condiții care să permită Comisiei 
să își asume competențele de executare a 
bugetului general al Uniunii Europene și 
să se precizeze responsabilitățile legate de 
cooperarea cu statele membre. Aceste 
condiții ar trebui să permită Comisiei să 
obțină asigurări în legătură cu faptul că
statele membre utilizează fondurile CSC în 
conformitate cu legislația, reglementările 
și cu principiul bunei gestiuni financiare în 
sensul Regulamentului (CE, Euratom) nr.
1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (denumit în 
continuare „regulamentul financiar”)11 . 
Statele membre și organismele desemnate 
de ele în acest sens ar trebui să fie 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor la nivelul teritorial 
corespunzător, în conformitate cu cadrul 
instituțional, juridic și financiar al statului 
membru. Aceste dispoziții garantează, de 
asemenea, că se acordă atenție necesității 
de a asigura complementaritatea și coerența 
intervenției Uniunii, proporționalitatea 
măsurilor administrative și reducerea 
sarcinii administrative a beneficiarilor 
fondurilor CSC.

(8) În temeiul articolului 317 din tratat 
Comisia, în cooperare cu statele membre, 
execută bugetul, în conformitate cu 
dispozițiile regulamentelor adoptate 
pentru punerea în aplicare a articolului 
322 din tratat, pe proprie răspundere și în 
limita creditelor alocate, în conformitate
cu principiul bunei gestiuni financiare. 
Statele membre cooperează cu Comisia 
astfel încât creditele să fie folosite în 
conformitate cu principiile bunei gestiuni 
financiare. Statele membre și organismele 
desemnate de ele în acest sens ar trebui să 
fie responsabile pentru punerea în aplicare 
a programelor la nivelul teritorial 
corespunzător, în conformitate cu cadrul 
instituțional, juridic și financiar al statului 
membru. Aceste dispoziții garantează, de 
asemenea, că se acordă atenție necesității 
de a asigura complementaritatea și coerența 
intervenției Uniunii, proporționalitatea 
măsurilor administrative și reducerea 
sarcinii administrative a beneficiarilor 
fondurilor CSC.

Or. ro

Amendamentul 20
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze, în 
condițiile constituționale, juridice și 
financiare date, un parteneriat cu 
reprezentanții autorităților competente 
regionale, locale, urbane și alte autorități 
publice, cu partenerii economici și sociali 
și cu organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv partenerii în domeniul 
protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți.

Or. de

Amendamentul 21
Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
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tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește. Statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la 
sprijinul acordat obiectivelor legate de 
schimbările climatice, în conformitate cu 
ambiția de a aloca cel puțin 20% din 
bugetul Uniunii acestor obiective, 
utilizând o metodologie adoptată de 
Comisie printr-un act de punere în 
aplicare.

tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește.

Or. de

Justificare

Utilizarea a 20 % din bugetul UE pentru obiectivele legate de schimbările climatice a fost 
până în prezent propunerea Comisiei pentru noul CFM, care nu a fost încă negociat, astfel că 
aceste cifre premature ar trebui deocamdată excluse.

Amendamentul 22
Maria Da Graça Carvalho, Teresa Riera Madurell, Pilar del Castillo Vera, Christian 
Ehler

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia ar trebui să adopte printr-un 
act delegat un cadru strategic comun, care 
să transpună obiectivele Uniunii în acțiuni-
cheie pentru fondurile CSC, pentru a 
prevedea o direcție strategică mai clară 
pentru procesul de programare la nivelul 
statelor membre și al regiunilor. Cadrul 
strategic comun ar trebui să faciliteze 
coordonarea sectorială și teritorială a 
intervenției Uniunii în temeiul fondurilor 
CSC și coordonarea cu celelalte politici și 
instrumente relevante ale Uniunii.

(14) Comisia ar trebui să 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 
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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;

Or. en

Amendamentul 23
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia ar trebui să adopte printr-un 
act delegat un cadru strategic comun, care 
să transpună obiectivele Uniunii în 
acțiuni-cheie pentru fondurile CSC, 
pentru a prevedea o direcție strategică mai 
clară pentru procesul de programare la 
nivelul statelor membre și al regiunilor. 
Cadrul strategic comun ar trebui să 
faciliteze coordonarea sectorială și 
teritorială a intervenției Uniunii în temeiul 
fondurilor CSC și coordonarea cu celelalte 
politici și instrumente relevante ale 

(14) Un cadru strategic comun în anexa 
acestui regulament va concretiza
obiectivele Uniunii, 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.
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Uniunii.

Or. de

Amendamentul 24
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 
parteneriat ar trebui să traducă elementele 
prevăzute de cadrul strategic comun în 
contextul național și să prevadă 
angajamente ferme privind îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii prin programarea 
fondurilor CSC.

(16) Pe baza cadrului strategic comun, 
fiecare stat membru ar trebui să 
pregătească, în cooperare cu partenerii săi 
și în dialog cu Comisia, un contract de 
parteneriat. Contractul de parteneriat ar 
trebui să traducă elementele prevăzute de 
cadrul strategic comun în contextul 
național și să prevadă angajamente ferme 
privind îndeplinirea obiectivelor Uniunii 
prin programarea fondurilor CSC.

Or. de

Amendamentul 25
Hermann Winkler

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 

(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-
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de către Comisie în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și programelor. 
Dacă o condiție ex ante nu este îndeplinită, 
Comisia ar trebui să aibă competența de a 
suspenda plățile pentru programul 
respectiv.

cadru necesare pentru utilizarea eficace a 
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 
suspenda plățile pentru programul 
respectiv.

Or. de

Amendamentul 26
Aldo Patriciello

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 
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.

(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 
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.

Or. it

Justificare

Uneori, o condiție ex-ante poate să nu depindă de acțiunile directe ale persoanei sau ale 
organismului care gestionează programul.
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Amendamentul 27
Markus Pieper

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. 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. 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. 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. 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, 
gestionat de Comisie. Acest lucru trebuie 
efectuat pe baza programelor vizate, 
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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.

Or. de

Amendamentul 28
Hermann Winkler

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. 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 

(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. 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.
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Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient.

Or. de

Amendamentul 29
Hermann Winkler

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 suspendării 

eliminat
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asupra economiei statului membru în 
cauză. Suspendările ar trebui încetate și 
fondurile ar trebui puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

Or. de

Amendamentul 30
Markus Pieper

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, 

(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, 
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egalitatea de tratament între statele 
membre, ținând cont în special de impactul 
suspendării asupra economiei statului 
membru în cauză. Suspendările ar trebui 
încetate și fondurile ar trebui puse din nou 
la dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

egalitatea de tratament între statele 
membre, ținând cont în special de impactul 
suspendării asupra economiei statului 
membru în cauză. Suspendările ar trebui 
încetate și fondurile ar trebui puse din nou 
la dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare. 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.

Or. de

Amendamentul 31
Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) La cererea statului membru în 
cauză, Comisia ar trebui să ia o decizie 
ad-hoc cu privire la normele și condițiile 
aplicabile acestui program, și anume pe 
baza mijloacelor rezultate din corecțiile și 
suspendările din fondurile structurale și 
din Fondul de coeziune.

Or. de

Amendamentul 32
Aldo Patriciello
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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 
publice și a faptului că formele de finanțare 
reînnoibile măresc viabilitatea pe termen 
lung a acestei asistențe.

(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 
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.

Or. it

Justificare

Pentru o clarificare mai detaliată a conceptului relevant.

Amendamentul 33
Markus Pieper

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 
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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.

Or. de

Amendamentul 34
Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Pentru a garanta eficacitatea, 
corectitudinea și impactul durabil al 
intervențiilor din partea fondurilor CSC, ar 
trebui să se prevadă dispoziții care să 
garanteze că investițiile în întreprinderi și 
infrastructură sunt de durată și să se 
prevină utilizarea fondurilor CSC pentru 
avantaje necuvenite. Experiența a arătat că 
o perioadă de cinci ani reprezintă o 
perioadă minimă adecvată care se poate 
aplica, cu excepția cazurilor în care 
normele privind ajutoarele de stat prevăd o 
perioadă diferită. Este adecvat să se 
excludă acțiunile sprijinite de FSE și cele 
care nu implică investiții productive sau 
investiți în infrastructură de la cerința 
generală privind caracterul durabil, cu 
excepția cazurilor în care aceste cerințe 
sunt derivate din normele aplicabile privind 
ajutoarele de stat, și să se excludă 
contribuțiile la sau din instrumentele 
financiare.

(41) Pentru a garanta eficacitatea, 
corectitudinea și impactul durabil al 
intervențiilor din partea fondurilor CSC, ar 
trebui să se prevadă dispoziții care să 
garanteze că investițiile în întreprinderi și 
infrastructură sunt de durată și să se 
prevină utilizarea fondurilor CSC pentru 
avantaje necuvenite. Experiența a arătat că 
o perioadă de zece ani reprezintă o 
perioadă minimă adecvată care se poate 
aplica, cu excepția cazurilor în care 
normele privind ajutoarele de stat prevăd o 
perioadă diferită. Este adecvat să se 
excludă acțiunile sprijinite de FSE și cele 
care nu implică investiții productive sau 
investiți în infrastructură de la cerința 
generală privind caracterul durabil, cu 
excepția cazurilor în care aceste cerințe 
sunt derivate din normele aplicabile privind 
ajutoarele de stat, și să se excludă 
contribuțiile la sau din instrumentele 
financiare.

Or. de
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Justificare

A se vedea articolul 77; Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la cel 
de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune 
după 2013 (2011/2035(INI)

Amendamentul 35
Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)

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.

Or. de

Amendamentul 36
Markus Pieper

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 
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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;

Or. de

Amendamentul 37
Markus Pieper

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 
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;

Or. de

Amendamentul 38
Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Pentru a încuraja disciplina financiară, 
ar trebui definite modalitățile de 
dezangajare pentru oricare parte a 
angajamentului bugetar pentru un program, 
în special dacă o sumă poate fi exclusă din 
dezangajare și dacă întârzierile de punere 

(51) Pentru a încuraja disciplina financiară, 
ar trebui definite modalitățile de 
dezangajare pentru oricare parte a
angajamentului bugetar pentru un program, 
în special dacă o sumă poate fi exclusă din 
dezangajare și dacă întârzierile de punere 
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în aplicare rezultă din circumstanțe 
independente de partea în cauză, 
excepționale sau neprevăzute și ale căror 
consecințe nu pot fi evitate în ciuda 
eforturilor făcute.

în aplicare rezultă din circumstanțe 
independente de partea în cauză, 
excepționale sau neprevăzute și ale căror 
consecințe nu pot fi evitate în ciuda 
eforturilor făcute. În cazul în care un stat 
membru se confruntă cu o situație 
financiară dificilă, Comisia ar trebui, la 
cererea acestuia, să preia gestionarea 
fondurilor și să elaboreze un program 
specific care să stimuleze în special 
creșterea economică a respectivului stat 
membru.

Or. de

Amendamentul 39
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Promovarea obiectivelor de coeziune 
economică, socială și teritorială, prevăzute 
în tratat, presupune că obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” ar 
trebui să includă toate regiunile. Pentru a 
oferi o asistență echilibrată și nuanțată și 
pentru a reflecta nivelul de dezvoltare 
economică și socială, resursele pentru acest 
obiectiv ar trebui alocate din FEDER și 
FSE între regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate în funcție de produsul lor intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor raportat la 
media Uniunii. Pentru a garanta caracterul 
durabil pe termen lung al investițiilor din 
fondurile structurale, regiunile ale 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 a devenit mai 
mare de 75% din media UE-27 ar trebui să 
primească cel puțin două treimi din 
alocarea lor pentru 2007-2013. Pentru a 

(54) Promovarea obiectivelor de coeziune 
economică, socială și teritorială, prevăzute 
în tratat, presupune că obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” ar 
trebui să includă toate regiunile. Pentru a 
oferi o asistență echilibrată și nuanțată și 
pentru a reflecta nivelul de dezvoltare 
economică și socială, resursele pentru acest 
obiectiv ar trebui alocate din FEDER și 
FSE între regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate în funcție de produsul lor intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor raportat la 
media Uniunii. Pentru a garanta caracterul 
durabil pe termen lung al investițiilor din 
fondurile structurale, regiunile ale 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 a devenit mai 
mare de 75% din media UE-27 ar trebui să 
primească cel puțin două treimi din 
alocarea lor pentru 2007-2013. Pentru a 
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garanta caracterul durabil pe termen lung al 
investițiilor din fondurile structurale, 
regiunile ale 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 a devenit mai mare de 75% din 
media UE-27 ar trebui să primească cel 
puțin două treimi din alocarea lor pentru 
2007-2013. Statele membre al căror venit 
național brut (VNB) pe cap de locuitor este 
mai mic de 90% din cel al mediei Uniunii 
ar trebui să beneficieze de asistență pentru 
obiectivul „investiții pentru creștere și 
locuri de muncă” din FC.

garanta caracterul durabil pe termen lung al 
investițiilor din fondurile structurale, 
regiunile care în perioada 2007-2013 au 
fost finanțate din obiectivul de 
convergență, dar al căror PIB pe cap de 
locuitor a devenit mai mare de 75% din 
media UE-27 ar trebui să primească cel 
puțin două treimi din alocarea lor pentru 
2007-2013. Statele membre al căror venit 
național brut (VNB) pe cap de locuitor este 
mai mic de 90% din cel al mediei Uniunii 
ar trebui să beneficieze de asistență pentru 
obiectivul „investiții pentru creștere și 
locuri de muncă” din FC.

Or. de

Amendamentul 40
Hermann Winkler

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

Or. de

Amendamentul 41
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 59
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 
dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate, cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător, 
legate de îndeplinirea a unuia sau mai 
multor obiective tematice și fără să se 
depășească 2% din creditele totale pentru 
respectiva categorie de regiune.

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele ar trebui, în 
general, să fie transferate între diferitele 
regiuni, cu excepția cazurilor justificate în 
mod corespunzător, legate de îndeplinirea a 
unuia sau mai multor obiective tematice și 
fără să se depășească 30 % din creditele 
totale pentru respectiva categorie de 
regiune.

Or. de

Amendamentul 42
Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Pentru a asigura un impact economic 
real, contribuția din partea fondurilor nu ar 
trebui să se substituie cheltuielilor publice 
sau cheltuielilor structurale asimilabile ale 
statelor membre în temeiul prezentului 
regulament. În plus, pentru a se asigura că 
sprijinul din partea fondurilor ia în 
considerare contextul economic general, 
nivelul cheltuielilor publice ar trebui să fie 
stabilit în funcție de condițiile 
macroeconomice generale în care se acordă 
finanțarea, pe baza indicatorilor prevăzuți 
de programele de stabilitate și de 
convergență prezentate anual de către 
statele membre în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1466/1997 din 7 
iulie 1997 privind consolidarea 
supravegherii pozițiilor bugetare și 
supravegherea și coordonarea politicilor 
economice*. Verificarea de către Comisie 
a principiului adiționalității ar trebui să se 

(60) Pentru a asigura un impact economic 
real, contribuția din partea fondurilor nu ar 
trebui să se substituie cheltuielilor publice 
sau cheltuielilor structurale asimilabile ale 
statelor membre în temeiul prezentului 
regulament. În plus, pentru a se asigura că 
sprijinul din partea fondurilor ia în 
considerare contextul economic general, 
nivelul cheltuielilor publice ar trebui să fie 
stabilit în funcție de condițiile 
macroeconomice generale în care se acordă 
finanțarea, pe baza indicatorilor prevăzuți 
de programele de stabilitate și de 
convergență prezentate anual de către 
statele membre în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1466/1997 din 7 
iulie 1997 privind consolidarea 
supravegherii pozițiilor bugetare și 
supravegherea și coordonarea politicilor 
economice13. Verificarea de către Comisie 
a principiului adiționalității ar trebui să se 
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concentreze asupra statelor membre în 
care regiunile mai puțin dezvoltate și 
regiunile de tranziție acoperă cel puțin 
15% din populație, din cauza nivelului 
resurselor financiare alocate acestora.

extindă la toate regiunile.

Or. de

Amendamentul 43
Markus Pieper

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 
creșterea economică, în special pe 
proiectele de infrastructură care sprijină 
economia.

Or. de

Amendamentul 44
Markus Pieper

Propunere de regulament
Considerentul 86b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(86b) Pentru a nu acutiza situația statelor 
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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.

Or. de

Amendamentul 45
Markus Pieper

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 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
este fiabilă.

(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 
operațiunilor care depășesc suma de 
10 milioane de euro Comisiei îi revine 
obligația de a efectua un audit. 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 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.

Or. de
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Amendamentul 46
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din 
prezentul regulament, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din tratat ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește un cod de 
conduită privind  obiectivele și criteriile 
pentru a sprijini punerea în aplicare a 
parteneriatului, adoptarea unui cadru 
strategic comun, normele suplimentare 
privind alocarea rezervei de performanță, 
definirea suprafeței și populației care fac 
obiectul strategiilor de dezvoltare locală, 
normele detaliate privind instrumentele 
financiare (evaluare ex ante, combinarea 
sprijinului, eligibilitatea, tipuri de 
activități care nu sunt sprijinite), normele 
privind anumite tipuri de instrumente 
financiare instituite la nivel național, 
regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind 
acordurile de finanțare, transferul și 
gestionarea activelor, modalitățile de 
gestionare și control, normele privind 
cererile de plată și instituirea unui sistem 
de capitalizare a ratelor anuale, definirea 
ratei forfetare pentru operațiunile 
generatoare de venituri, definirea ratei 
forfetare aplicate costurilor indirecte 
aferente granturilor pe baza metodelor 
existente și a ratelor corespunzătoare 
aplicabile în cadrul politicilor Uniunii, 
responsabilitățile statelor membre în ceea 
ce privește procedura de notificare a 
neregulilor și de recuperare a sumelor 
plătite în mod necuvenit, modalitățile de 
schimb de informații privind operațiunile, 
modalitățile aferente unei piste de audit 

eliminat
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adecvate, condițiile auditurilor naționale, 
criteriile de acreditare pentru autoritățile 
de management și autoritățile de 
certificare, identificarea suporturilor de 
date comun acceptate și criteriile de 
stabilire a nivelului corecției financiare de 
aplicat. În plus, Comisia ar trebui 
autorizată să modifice anexa V pentru a 
răspunde viitoarelor nevoi de adaptare. 
Este deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți.

Or. de

Amendamentul 47
Hermann Winkler

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 

(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 
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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.

decizii privind corecțiile financiare.

Or. de

Amendamentul 48
Markus Pieper

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, 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, precum și decizii 
referitoare la programe separate pentru 
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statele membre care se confruntă cu 
dificultăți financiare.

Or. de

Amendamentul 49
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea întâi – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) „categorie de regiuni” înseamnă 
clasificarea regiunilor ca „regiuni mai puțin 
dezvoltate”, „regiuni de tranziție” sau 
„regiuni mai dezvoltate”, în conformitate 
cu articolul 82 alineatul (2);

(19) „categorie de regiuni” înseamnă 
clasificarea regiunilor ca „regiuni mai puțin 
dezvoltate” sau „regiuni mai dezvoltate”, 
în conformitate cu articolul 82 alineatul 
(2);

Or. de

Amendamentul 50
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Partea a doua – 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.
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Or. en

Amendamentul 51
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Partea a doua – 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.

Or. en

Amendamentul 52
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 
principiul subsidiarității.

Or. en

Amendamentul 53
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a doua– articolul 4 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și autoritățile 
desemnate de ele în acest sens sunt 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor și îndeplinirea atribuțiilor care 
le revin în temeiul prezentului regulament 
și al normelor specifice fondurilor, la 
nivelul teritorial corespunzător, în 
conformitate cu cadrul instituțional, 
juridic și financiar al statului membru și
sub rezerva conformității cu prezentul 
regulament și cu normele specifice fiecărui 
fond.

(4) Statele membre, respectiv nivelurile 
teritoriale prevăzute de cadrul 
instituțional, juridic și financiar al 
statului membru, și autoritățile desemnate
de ele în acest sens sunt responsabile 
pentru punerea în aplicare a programelor și 
îndeplinirea atribuțiilor care le revin în 
temeiul prezentului regulament și al 
normelor specifice fondurilor și sub 
rezerva conformității cu prezentul 
regulament și cu normele specifice fiecărui 
fond.

Or. de

Amendamentul 54
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 acțiunilor inovatoare 
la inițiativa Comisiei în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul FEDER și a 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei.

Or. ro

Amendamentul 55
Markus Pieper



PE488.023v01-00 30/60 AM\900821RO.doc

RO

Propunere de regulament
Partea a doua– 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.

Or. de

Amendamentul 56
Kent Johansson

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 
eficacitatea fondurilor CSC, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare, precum 
și transparența în procesul de selecție, 
punând accentul pe necesitatea ca 
justificările să fie făcute publice.

Or. en

Amendamentul 57
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Partea a doua– 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, 
prin asigurarea realizării obiectivelor 
propuse și prin monitorizare, raportare și 
evaluare.

Or. ro

Amendamentul 58
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a doua– 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:

Or. de

Amendamentul 59
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 pentru a prevedea un cod european de 
conduită care stabilește obiective și criterii 
pentru a sprijini punerea în aplicare a 
parteneriatului și pentru a facilita schimbul 

(3) Comisia este împuternicită să adopte în 
termen de trei luni de la adoptarea 
prezentului regulament acte delegate în 
conformitate cu articolul 142 pentru a 
prevedea un cod european de conduită care 
stabilește obiective și criterii pentru a 
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de informații, experiență, rezultate și bune 
practici între statele membre.

sprijini punerea în aplicare a parteneriatului 
și pentru a facilita schimbul de informații, 
experiență, rezultate și bune practici între 
statele membre.

Or. ro

Amendamentul 60
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 și punerii în 
aplicare a programelor.

Or. ro

Amendamentul 61
Kent Johansson

Propunere de regulament
Partea a doua – 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, 
iar integrarea perspectivei egalității între 
bărbați și femei este promovată în cadrul 
pregătirii, punerii în aplicare și evaluării
programelor.

Or. en
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Amendamentul 62
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – 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.

Or. en

Amendamentul 63
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia se asigură că 
cerințele privind protecția mediului, 
utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea 
și adaptarea la schimbările climatice, 
rezistența în fața dezastrelor și prevenirea 
și gestionarea riscurilor sunt luate în 
considerare în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a contractelor de parteneriat și a
programelor. Statele membre furnizează 
informații privind sprijinul pentru 
obiectivele în materie de schimbări 
climatice, utilizând metodologia adoptată 
de Comisie. Comisia adoptă metodologia 
respectivă prin intermediul unui act de 

Statele membre și Comisia se asigură, pe 
baza legislației existente în domeniul 
mediului, că cerințele privind protecția 
mediului, utilizarea eficientă a resurselor, 
biodiversitatea și protecția ecosistemelor, 
atenuarea și adaptarea la schimbările 
climatice, rezistența pe baze ecosistemice 
în fața dezastrelor și prevenirea și 
gestionarea riscurilor sunt luate în 
considerare în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a contractelor de parteneriat și 
incluse ca obiective în programe. Statele 
membre furnizează informații privind 
sprijinul pentru obiectivele în materie de 
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punere în aplicare. Actul de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3).

schimbări climatice și biodiversitate, 
utilizând metodologia adoptată de Comisie. 
Comisia adoptă metodologia respectivă 
prin intermediul unui act de punere în 
aplicare. Actul de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 143 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 64
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – 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);

Or. ro

Amendamentul 65
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 în special a 
competitivității întreprinderilor mici și 
mijlocii și a rețelelor de IMM-uri, a 
sectorului agricol (în cazul FEADR) și a 
sectorului pescuitului și acvaculturii 
(pentru EMFF);

Or. it
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Justificare

Acțiunile din cadrul politicii regionale de consolidare a competitivității economice s-au axat 
pe întreprinderile mici și mijlocii. Cu toate acestea, întreprinderile mari joacă și ele un rol 
important în politica structurală, de exemplu ca parteneri în dezvoltarea de zone industriale. 
În conformitate cu inițiativa emblematică „O politică industrială adaptată erei globalizării”, 
trebuie menținută posibilitatea susținerii întreprinderilor mari, deși atenția rămâne 
concentrată pe IMM-uri.

Amendamentul 66
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 tranziției către o economie 
eficientă și bazată pe energii regenerabile
în toate sectoarele;

Or. en

Amendamentul 67
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Partea a doua – 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;

Or. it

Justificare

Pentru a extinde reducerea poluării la toți poluanții, fără a se limita la dioxidul de carbon.
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Amendamentul 68
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – 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) dezvoltarea industrială și sprijinirea 
tranziției către o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon în toate 
sectoarele;

Or. ro

Amendamentul 69
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) promovarea adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii și a gestionării 
riscurilor;

(5) promovarea adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii și a gestionării 
riscurilor pe baze ecosistemice;

Or. en

Amendamentul 70
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – 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;

Or. ro
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Amendamentul 71
Patrizia Toia

Propunere de regulament
Partea a doua – 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;

Or. en

Amendamentul 72
Aldo Patriciello

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 cunoașterii și a
utilizării eficiente a resurselor;

Or. it

Justificare

Includerea protecției patrimoniului cultural între obiectivele tematice ale fondurilor CSC este 
esențială. Mai mult decât atât, propunerea este în conformitate cu articolul 5 alineatul (6) 
litera (c) din Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională.

Amendamentul 73
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

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

Or. en

Amendamentul 74
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – 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;

Or. en

Amendamentul 75
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua– 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 sistemelor de transport 
durabile în toate regiunile, promovarea cu 
prioritate a conectării regiunilor slab 
dezvoltate la infrastructurile de transport 
transeuropene și eliminarea blocajelor din 
cadrul infrastructurilor rețelelor majore;

Or. ro
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Amendamentul 76
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – 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;

Or. ro

Amendamentul 77
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 
vieții;

Or. ro

Amendamentul 78
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) consolidarea capacității instituționale 
și o administrație publică eficientă.

(11) consolidarea capacității instituționale, 
inclusiv consolidarea capacității pentru 
partenerii menționați la articolul 5, în 
special pentru autoritățile locale și 
regionale și organizațiile societății civile, 
precum și o administrație publică eficientă 
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și inovatoare.

Or. en

Amendamentul 79
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. ro

Amendamentul 80
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 81
Krišjānis Kariņš

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) mecanisme de asigurare a coerenței și (f) mecanisme de asigurare a coerenței și 
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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.

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.

Or. en

Amendamentul 82
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adoptare și reexaminare Reexaminare

Or. ro

Amendamentul 83
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a doua – 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.

Or. de

Amendamentul 84
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Partea a doua – 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 
conformitate cu articolul 142, un cadru 
strategic comun revizuit.

Dacă intervin modificări majore ale 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia poate prezenta 
legiuitorului, dacă acesta din urmă 
dorește, o propunere de modificare.

Or. de

Amendamentul 85
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 
conformitate cu articolul 142, un cadru 
strategic comun revizuit.

În cazul în care intervin modificări majore 
ale strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia reexaminează și, după 
caz, adoptă, printr-un act delegat în 
conformitate cu articolul 142, un cadru 
strategic comun revizuit.

Or. ro

Amendamentul 86
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 

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

Or. ro

Amendamentul 87
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a doua – 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.

Or. de

Amendamentul 88
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13a
Comisia este partener egal cu fiecare stat 
membru și este responsabilă în egală 
măsură de realizarea obiectivelor definite 
în Strategia Europa 2020.

Or. ro

Amendamentul 89
Krišjānis Kariņš
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Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 14 –paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare ținând cont de obiectivele 
tematice și acțiunile-cheie definite în 
cadrul strategic comun și de țintele stabilite 
în recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
din tratat și în recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul articolului 
148 alineatul (4) din tratat;

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

Or. en

Amendamentul 90
Kent Johansson

Propunere de regulament
Partea a doua – 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;

Or. en

Amendamentul 91
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) principalele domenii prioritare în (v) principalele domenii prioritare în 



AM\900821RO.doc 45/60 PE488.023v01-00

RO

materie de cooperare, ținând seama, după 
caz, de strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime;

materie de cooperare, ținând seama, după 
caz, de strategiile macroregionale și 
strategiile sau sinergiile existente privind 
bazinele maritime și fluviale;

Or. ro

Amendamentul 92
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a doua– articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale regiunilor cu zonele geografice cele 
mai afectate de sărăcie sau ale regiunilor 
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;

Or. de

Amendamentul 93
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a doua– articolul 14 – paragraful 1 – punctul ca (nou)

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;
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Or. de

Amendamentul 94
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – 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;

Or. en

Amendamentul 95
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii) un rezumat privind evaluarea 
îndeplinirii condițiilor ex ante și a 
acțiunilor care urmează a fi adoptate la 
nivel național și regional, precum și 
calendarul pentru punerea lor în aplicare, în 
cazurile în care condițiile ex ante nu sunt 
îndeplinite;

ii) un rezumat privind evaluarea 
îndeplinirii condițiilor ex ante 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;

Or. de

Amendamentul 96
Krišjānis Kariņš
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Propunere de regulament
Partea a doua – 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.

Or. en

Amendamentul 97
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
de aprobare a contractului de parteneriat, în 
termen de maximum șase luni după 
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.

(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 
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. 
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Contractul de parteneriat intră în vigoare 
cel mai devreme la 1 ianuarie 2014.

Or. ro

Amendamentul 98
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un stat membru 
propune o modificare a contractului de 
parteneriat, Comisia realizează o evaluare 
în conformitate cu alineatul (1) și, după 
caz, adoptă o decizie, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, de aprobare a 
modificării.

(3) În cazul în care un stat membru 
propune o modificare a contractului de 
parteneriat, Comisia realizează o evaluare 
în conformitate cu alineatul (1) și adoptă o 
decizie în termen de o lună, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
de aprobare a modificării.

Or. ro

Amendamentul 99
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a doua – 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.

Or. de
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Amendamentul 100
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 ante până la termenul prevăzut 
în program constituie un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie.

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Neîndeplinirea unei condiții 
ex ante până la termenul prevăzut în 
program poate constitui un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie, 
după analiza cauzelor și circumstanțelor 
aferente.

Or. ro

Amendamentul 101
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 
ante până la termenul prevăzut în program 
constituie un motiv de suspendare a plăților 

(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 
ante până la termenul prevăzut în program 
constituie un motiv de suspendare a plăților 
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de către Comisie. 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) 

Or. de

Amendamentul 102
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5% din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de 
cooperare teritorială europeană și titlului 
V din regulamentul EMFF, constituie o 
rezervă de performanță care urmează să 
fie alocată în conformitate cu articolul 20.

eliminat

Or. de

Amendamentul 103
Krišjānis Kariņš

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

5% din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de 
cooperare teritorială europeană și titlului 
V din regulamentul EMFF, constituie o 
rezervă de performanță care urmează să 
fie alocată în conformitate cu articolul 20.

Din proprie inițiativă, un stat membru
poate să decidă crearea unei rezerve 
naționale de performanță pentru 
obiectivul „investiții pentru creștere și 
locuri de muncă”, constând în 5 % din 
totalul sumei alocate.

Or. en
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Justificare

O rezervă de performanță obligatorie ar submina eficacitatea politicii de coeziune din cauza 
faptului că s-ar fixa obiective ușor realizabile pentru a beneficia de finanțarea alocată. De 
aceea, rezerva de performanță nu ar trebui să fie obligatorie. Statele membre pot opta să o 
implementeze la nivel național.

Amendamentul 104
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, examinează performanțele 
programelor în fiecare stat membru în
2017 și în 2019, prin referire la cadrul de 
performanță stabilit în contractul de 
parteneriat și în programele respective. 
Metoda de stabilire a cadrului de 
performanță este prezentată în anexa I.

(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, examinează anual performanțele 
programelor în fiecare stat membru. În
2017 și în 2019 se vor face examinări și 
rectificări de etapă, prin referire la cadrul 
de performanță stabilit în contractul de 
parteneriat și în programele respective. 
Metoda de stabilire a cadrului de 
performanță este prezentată în anexa I.

Or. ro

Amendamentul 105
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 
progresele înregistrate prezentate de statele 
membre în anii 2017 și 2019.

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

Or. ro
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Amendamentul 106
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articol eliminat

Or. de

Amendamentul 107
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe baza examinării realizate în 2019, 
Comisia adoptă o decizie, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, care 
stabilește, pentru fiecare fond CSC și 
fiecare stat membru, programele și 
prioritățile care și-au atins obiectivele de 
etapă. Statul membru propune alocarea 
rezervei de performanță programelor și 
priorităților stabilite în decizia Comisiei, 
menționată anterior. Comisia aprobă 
modificarea programelor în cauză, în 
conformitate cu articolul 26. Dacă un stat 
membru nu transmite informațiile în 
conformitate cu articolul 46 alineatele (2) 
și (3), rezerva de performanță pentru 
programele sau prioritățile în cauză nu se 
alocă.

(2) Pe baza examinării realizate în 2019, 
Comisia adoptă o decizie, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, care 
stabilește, pentru fiecare fond CSC și 
fiecare stat membru, programele și 
prioritățile care și-au atins obiectivele de 
etapă.

Or. en

Amendamentul 108
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când în urma examinării 
performanței apar dovezi că o prioritate nu 
a îndeplinit obiectivele de etapă stabilite în 
cadrul de performanță, Comisia poate 
suspenda integral sau parțial o plată 
intermediară a priorității unui program în 
conformitate cu procedura stabilită de 
normele specifice fondurilor.

(3) Atunci când în urma examinării 
performanței apar dovezi că o prioritate nu 
a îndeplinit obiectivele de etapă stabilite în 
cadrul de performanță, Comisia împreună
cu statul membru iau masurile ce se 
impun. 

Or. ro

Amendamentul 109
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Comisia, pe baza 
examinării raportului final privind 
implementarea programului, stabilește că a 
existat o neîndeplinire gravă a țintelor 
stabilite în cadrul de performanță, aceasta 
poate impune corecții financiare în legătură 
cu prioritățile în cauză, în conformitate cu 
normele specifice fondurilor. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 142 cu scopul de 
a stabili criteriile și metodologia de 
determinare a nivelului corecției financiare 
care trebuie aplicată. .

(4) În cazul în care Comisia, pe baza 
examinării raportului final privind 
implementarea programului, stabilește că a 
existat o neîndeplinire gravă a țintelor 
stabilite în cadrul de performanță, aceasta 
poate impune corecții financiare în legătură 
cu prioritățile în cauză, în conformitate cu 
normele specifice fondurilor. Comisia este 
împuternicită să adopte după consultare și 
în cooperare cu statele membre implicate, 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 cu scopul de a stabili criteriile și 
metodologia de determinare a nivelului 
corecției financiare care trebuie aplicată.

Or. ro

Amendamentul 110
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articol eliminat

Or. de

Amendamentul 111
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru prezintă o propunere de 
modificare a contractului de parteneriat și a 
programelor relevante în termen de o lună. 
Dacă este necesar, Comisia formulează 
observații în termen de o lună de la 
transmiterea modificărilor, caz în care 
statul membru retransmite propunerea sa
în termen de o lună.

(2) Statul membru, în colaborare cu 
Comisia, formulează o propunere de 
modificare a contractului de parteneriat și a 
programelor relevante în termen de o lună.

Or. ro

Amendamentul 112
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care Comisia nu a formulat 
observații sau dacă observațiile sale au 
fost luate în considerare în mod
corespunzător, Comisia adoptă o decizie 
de aprobare a modificărilor contractului de 
parteneriat și a programelor relevante, fără 
întârzieri nejustificate.

(3) Comisia adoptă o decizie de aprobare a 
modificărilor contractului de parteneriat și 
a programelor relevante, în termen de 15 
zile de la primirea modificărilor 
convenite.
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Or. ro

Amendamentul 113
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin derogare de la alineatul (1), dacă 
asistența financiară este pusă la dispoziția 
unui stat membru în conformitate cu 
alineatul (1) litera (d) și este legată de un 
program de ajustare, Comisia poate, fără 
nicio propunere a statului membru, să 
modifice contractul de parteneriat și 
programele, pentru a maximiza impactul 
fondurilor CSC disponibile asupra creșterii 
și competitivității. Pentru a asigura 
eficacitatea punerii în aplicare a 
contractului de parteneriat și a programelor 
relevante, Comisia se implică în 
gestionarea lor, conform precizărilor din 
programul de ajustare sau din 
memorandumul de înțelegere semnat cu 
statul membru în cauză.

(4) Prin derogare de la alineatul (1), dacă 
asistența financiară este pusă la dispoziția 
unui stat membru în conformitate cu 
alineatul (1) litera (d) și este legată de un 
program de ajustare, Comisia poate, în 
colaborare cu statul membru în cauză, să 
modifice contractul de parteneriat și 
programele, pentru a maximiza impactul 
fondurilor CSC disponibile asupra creșterii 
și competitivității. Pentru a asigura 
eficacitatea punerii în aplicare a 
contractului de parteneriat și a programelor 
relevante, Comisia se implică în 
gestionarea lor, conform precizărilor din 
programul de ajustare sau din 
memorandumul de înțelegere semnat cu 
statul membru în cauză.

Or. ro

Amendamentul 114
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Dacă statul membru nu se 
conformează cererii Comisiei menționate 
la alineatul (1) sau nu răspunde în mod 
satisfăcător în termen de o lună la 
observațiile Comisiei menționate la 
alineatul (2), Comisia poate, în termen de 

eliminat
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trei luni de la formularea observațiilor, să 
adopte, prin acte de punere în aplicare, o
decizie de suspendare parțială sau totală a 
plăților pentru programele în cauză.

Or. ro

Amendamentul 115
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua– articolul 21 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Consiliul concluzionează, în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2011 
[privind prevenirea și corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice], că, în 
două cazuri succesive, statul membru nu 
a transmis un plan de acțiuni corective 
satisfăcător sau Consiliul adoptă o decizie 
în care se declară neconformitatea în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (4) 
din regulamentul menționat anterior;

eliminat

Or. ro

Amendamentul 116
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 21 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) Comisia concluzionează că statul 
membru nu a luat măsuri de punere în 
aplicare a programului de ajustare 
menționat în Regulamentul (UE) nr. 
407/2010 al Consiliului sau în 
Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului și, prin urmare, decide să nu 

eliminat
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autorizeze plata asistenței financiare 
acordate statului membru respectiv; sau

Or. ro

Amendamentul 117
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 21 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când decide să suspende parțial 
sau total plățile sau angajamentele în 
conformitate cu alineatele (5) și (6), 
Comisia se asigură că suspendarea este 
proporțională și eficace, ținând cont de 
circumstanțele economice și sociale în care 
se află statul membru în cauză, și respectă 
egalitatea de tratament între statele 
membre, în special în ceea ce privește 
impactul suspendării asupra economiei 
statului membru în cauză.

(7) Atunci când decide să suspende parțial 
sau total plățile sau angajamentele în 
conformitate cu alineatul (6), Comisia se 
asigură că suspendarea este proporțională 
și eficace, ținând cont de circumstanțele 
economice și sociale în care se află statul 
membru în cauză, și respectă egalitatea de 
tratament între statele membre, în special 
în ceea ce privește impactul suspendării 
asupra economiei statului membru în 
cauză.

Or. ro

Amendamentul 118
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 
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Regulamentul Consiliului (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 privind Regulamentul 
financiar aplicat bugetului general al 
Comunităților Europene1 (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.

Or. de

Amendamentul 119
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 21 – alineatul 8 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ridică fără întârziere suspendarea 
plăților și angajamentelor dacă statul 
membru a propus modificări ale 
contractului de parteneriat și ale 
programelor relevante, conform cererii 
Comisiei, pe care Comisia le-a aprobat și, 
după caz:

Comisia ridică fără întârziere suspendarea 
plăților și angajamentelor dacă statul 
membru a propus modificări ale 
contractului de parteneriat și ale 
programelor relevante, și, după caz:

Or. ro

Amendamentul 120
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 21 – alineatul 8 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În același timp, Consiliul decide, la 
propunerea Comisiei, reînscrierea în buget 
a angajamentelor suspendate în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) nr. […] al Consiliului 
de stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014 – 2020.

În același timp, Consiliul decide, la 
propunerea Comisiei, reînscrierea imediată
în buget a angajamentelor suspendate în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) nr. […] al Consiliului 
de stabilire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014 – 2020.

Or. ro

Amendamentul 121
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a doua – 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 –;

Or. de
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