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Amendamentul 122
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare prioritate stabilește indicatori 
pentru a evalua progresul înregistrat în 
punerea în aplicare a programului în 
vederea atingerii obiectivelor ca bază 
pentru monitorizarea, evaluarea și 
examinarea performanțelor. Aceștia includ:

Fiecare prioritate stabilește indicatori 
calitativi și cantitativi măsurabili pentru a 
evalua progresul înregistrat în punerea în 
aplicare a programului în vederea atingerii 
obiectivelor ca bază pentru monitorizarea, 
evaluarea și examinarea performanțelor. 
Aceștia includ:

Or. en

Amendamentul 123
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul ca (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) indicatori referitori la impactul 
operațiunilor asupra performanței de 
mediu și schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 124
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare fond CSC, normele specifice 
fondurilor stabilesc indicatori comuni și 
pot prevedea indicatori specifici fiecărui 
program.

Pentru fiecare fond CSC, normele specifice 
fondurilor stabilesc indicatori calitativi și 
cantitativi măsurabili comuni și pot 
prevedea indicatori specifici fiecărui 
program.

Or. en

Amendamentul 125
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare program, cu excepția celor care 
acoperă numai asistența tehnică, include o 
descriere a acțiunilor de întreprins, luând 
în considerare principiile enunțate la 
articolele 7 și 8.

(4) Fiecare program, cu excepția celor care 
acoperă numai asistența tehnică, include 
obiective de etapă și ținte calitative și 
cantitative măsurabile, indicatori specifici 
fiecărui program și o descriere a acțiunilor 
de întreprins, pentru a respecta principiile 
enunțate la articolele 7 și.

Or. en

Amendamentul 126
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fiecare program, cu excepția celor în 
cazul cărora asistența tehnică este efectuată 
în cadrul unui program specific, stabilește 
valoarea orientativă a contribuției care se 
va utiliza pentru obiectivele în materie de 

(5) Fiecare program, cu excepția celor în 
cazul cărora asistența tehnică este efectuată 
în cadrul unui program specific, se bazează 
pe o evaluare a capacității de limitare a 
emisiilor de dioxid de carbon și stabilește 
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schimbări climatice. valoarea orientativă a contribuției care se 
va utiliza pentru obiectivele în materie de 
schimbări climatice. Comisia definește o 
metodologie comună pentru aceste 
evaluări în conformitate cu procedura 
indicată la articolul 143.

Or. en

Amendamentul 127
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 128
Kent Johansson

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 25 – alineatul 1



PE489.408v01-00 6/67 AM\901426RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 129
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia formulează observații în 
termen de trei luni de la data prezentării 
programului. Statul membru furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare și, după caz, revizuiește 
programul propus.

(2) Comisia formulează observații în 
termen de două luni de la data prezentării 
programului. Statul membru furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare și, după caz, în colaborare cu 
Comisia, revizuiește programul propus.

Or. ro

Amendamentul 130
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 25 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu normele specifice 
fiecărui fond, Comisia aprobă fiecare 
program în termen de maximum șase luni 
de la transmiterea oficială a acestuia de 
către statul (statele) membru (membre), cu 
condiția ca orice observații formulate de 
Comisie să fi fost luate în considerare în 
mod satisfăcător, dar nu înainte de 1 
ianuarie 2014 sau de adoptarea de către 
Comisie a unei decizii de aprobare a 
contractului de parteneriat.

(3) În conformitate cu normele specifice 
fiecărui fond, Comisia aprobă fiecare 
program în termen de maximum patru luni 
de la transmiterea oficială a acestuia de 
către statul (statele) membru (membre)cu 
condiția ca orice observații formulate de 
Comisie să fi fost luate în considerare în 
mod satisfăcător, dar nu înainte de 1 
ianuarie 2014 sau de adoptarea de către 
Comisie a unei decizii de aprobare a 
contractului de parteneriat. Statul membru 
în cauză și Comisia colaborează pentru 
adoptarea cât mai rapidă a fiecărui 
program. În orice caz, termenul maxim de 
aprobare a fiecărui program, nu poate 
depăși șase luni de la transmiterea 
acestuia de către statul membru.

Or. ro

Amendamentul 131
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în conformitate cu alineatul (1), 
ținând cont de justificarea oferită de statul 
membru. Comisia poate face observații și 
statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare. În 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor, Comisia aprobă cererile de 
modificare a unui program în termen de cel 
mult cinci luni de la transmiterea lor 
oficială de către statul membru, cu condiția 
ca orice observații făcute de Comisie să fi 
fost luate în considerare în mod 
corespunzător. Decizia modifică în același 
timp, dacă este necesar, decizia de 

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în conformitate cu alineatul (1), 
ținând cont de justificarea oferită de statul 
membru. Comisia poate face observații și 
statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare. În 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor, Comisia aprobă cererile de 
modificare a unui program în termen de cel 
mult o lună de la transmiterea lor oficială 
de către statul membru, cu condiția ca orice 
observații făcute de Comisie să fi fost luate 
în considerare în mod corespunzător. 
Decizia modifică în același timp, dacă este 
necesar, decizia de aprobare a contractului 
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aprobare a contractului de parteneriat, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3).

de parteneriat, în conformitate cu articolul 
15 alineatul (3).

Or. ro

Amendamentul 132
Kent Johansson

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 133
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Selectarea și aprobarea tuturor 
strategiilor de dezvoltare locală se 
finalizează până la 31 decembrie 2015 cel 
târziu.

(4) Selectarea și aprobarea tuturor 
strategiilor de dezvoltare locală se 
finalizează până la 31 decembrie 2014 cel 
târziu.

Or. ro
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Amendamentul 134
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 privind definirea zonei și a populației 
care fac obiectul strategiei la care se face 
referire la alineatul 1 litera (a).

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în maximum trei luni de la 
adoptarea prezentului regulament, în
conformitate cu articolul 142, privind 
definirea zonei și a populației care fac 
obiectul strategiei la care se face referire la 
alineatul 1 litera (a).

Or. ro

Amendamentul 135
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 30 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conceperea unor proceduri și criterii de 
selecție nediscriminatorii și transparente în 
ceea ce privește selectarea operațiunilor, 
care să evite conflictele de interese și să 
garanteze că cel puțin 50% din voturile 
privind deciziile de selecție reprezintă 
parteneri din afara sectorului public, 
oferind posibilitatea contestării deciziilor 
de selecție și permițând selecția prin 
procedură scrisă;

(b) conceperea unor proceduri și criterii de 
selecție nediscriminatorii și transparente în 
ceea ce privește selectarea operațiunilor, 
care să evite conflictele de interese și să 
garanteze că cel puțin 49% din voturile 
privind deciziile de selecție reprezintă 
parteneri din afara sectorului public, 
oferind posibilitatea contestării deciziilor 
de selecție și permițând selecția prin 
procedură scrisă;

Or. ro

Amendamentul 136
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 31 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) costurile de funcționare și animarea 
strategiei de dezvoltare locală până la 
limita de 25% din cheltuielile publice 
totale efectuate în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală.

(d) costurile de funcționare și animarea 
strategiei de dezvoltare locală până la 
limita de 15% din cheltuielile publice 
totale efectuate în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală.

Or. ro

Amendamentul 137
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
care să stabilească norme detaliate privind 
evaluarea ex ante a instrumentelor 
financiare, combinarea contribuțiilor 
furnizate destinatarilor finali prin granturi, 
subvenționarea dobânzii, contribuții la 
comisioanele de garantare și instrumente 
financiare, normele specifice suplimentare 
privind eligibilitatea cheltuielilor și norme 
care să specifice tipurile de activități care 
nu sunt sprijinite prin instrumente 
financiare.

Comisia este împuternicită să adopte în 
maximum trei luni de la adoptarea 
prezentului regulament, acte delegate, în 
conformitate cu articolul 142, care să 
stabilească norme detaliate privind 
evaluarea ex ante a instrumentelor 
financiare, combinarea contribuțiilor 
furnizate destinatarilor finali prin granturi, 
subvenționarea dobânzii, contribuții la 
comisioanele de garantare și instrumente 
financiare, normele specifice suplimentare 
privind eligibilitatea cheltuielilor și norme 
care să specifice tipurile de activități care 
nu sunt sprijinite prin instrumente 
financiare.

Or. ro

Amendamentul 138
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 142, în care se 
prevăd normele specifice privind anumite 
tipuri de instrumente financiare menționate 
la litera (b), precum și produsele care pot fi 
furnizate prin intermediul acestor 
instrumente.

Comisia adoptă în maximum trei luni de 
la adoptarea prezentului regulament acte 
delegate în conformitate cu articolul 142, 
în care se prevăd normele specifice privind 
anumite tipuri de instrumente financiare 
menționate la litera (b), precum și 
produsele care pot fi furnizate prin 
intermediul acestor instrumente.

Or. ro

Amendamentul 139
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
de stabilire a unor norme privind acordurile 
de finanțare, rolul și responsabilitățile 
entităților cărora le sunt încredințate 
sarcinile de punere în aplicare, precum și 
costurile și comisioanele de administrare.

Comisia este împuternicită să adopte în 
maximum trei luni de la adoptarea 
prezentului regulament acte delegate, în 
conformitate cu articolul 142, de stabilire a 
unor norme privind acordurile de finanțare, 
rolul și responsabilitățile entităților cărora 
le sunt încredințate sarcinile de punere în 
aplicare, precum și costurile și 
comisioanele de administrare.

Or. ro

Amendamentul 140
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 

(7) Comisia este împuternicită să adopte în 
maximum trei luni de la adoptarea 
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142, de stabilire a unor norme detaliate 
privind cerințele specifice referitoare la 
transferul și gestionarea activelor 
gestionate de entități cărora le sunt 
încredințate sarcini de punere în aplicare, 
precum și la conversia activelor din euro în 
monedele naționale.

prezentului regulament acte delegate în 
conformitate cu articolul 142, de stabilire a 
unor norme detaliate privind cerințele 
specifice referitoare la transferul și 
gestionarea activelor gestionate de entități 
cărora le sunt încredințate sarcini de punere 
în aplicare, precum și la conversia activelor 
din euro în monedele naționale.

Or. ro

Amendamentul 141
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 privind măsurile luate pentru gestiunea 
și controlul instrumentelor financiare puse 
în aplicare în temeiul articolului 33 
alineatul (1) litera (a) și articolul 33 
alineatul (4) litera (b) punctele (i), (ii) și 
(iii).

(3) Comisia este împuternicită să adopte în 
maximum trei luni de la adoptarea 
prezentului regulament acte delegate în 
conformitate cu articolul 142 privind 
măsurile luate pentru gestiunea și controlul 
instrumentelor financiare puse în aplicare 
în temeiul articolului 33 alineatul (1) litera 
(a) și articolul 33 alineatul (4) litera (b) 
punctele (i), (ii) și (iii).

Or. ro

Amendamentul 142
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 142, normele 
specifice referitoare la plățile și retragerea 
plăților către instrumentele financiare și 

(5) Comisia este împuternicită să adopte în 
maximum trei luni de la adoptarea 
prezentului regulament, prin intermediul 
actelor delegate în conformitate cu articolul 
142, normele specifice referitoare la plățile 
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privind posibilele consecințe asupra 
cererilor de plată.

și retragerea plăților către instrumentele 
financiare și privind posibilele consecințe 
asupra cererilor de plată.

Or. ro

Amendamentul 143
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 144
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 38 – alineatul 2a - litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Proiecte de infrastructură

Or. de

Amendamentul 145
Markus Pieper
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Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 38 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 146
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 39 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 147
Kent Johansson
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Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 148
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comisia participă la lucrările 
comitetului de monitorizare.

Or. ro

Amendamentul 149
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru prezintă un raport final 
privind implementarea programului până la 
30 septembrie 2023 pentru FEDER, FSE și 
Fondul de coeziune și un raport anual de 
implementare pentru FEADR și EMFF.

Statul membru prezintă un raport la mijloc 
de parcurs privind implementarea 
programelor până la 31 decembrie 2018 și 
un raport final privind implementarea 
programului până la 30 septembrie 2023 
pentru FEDER, FSE și Fondul de coeziune 
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și un raport anual de implementare pentru 
FEADR și EMFF.

Or. ro

Amendamentul 150
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 44 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 151
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în special în ceea ce privește 
obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare 
program în cadrul de performanță și 
contribuțiile utilizate pentru obiectivele 
legate de schimbările climatice;

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în special în ceea ce privește 
obiectivele de etapă calitative și cantitative 
măsurabile stabilite pentru fiecare program 
în cadrul de performanță și contribuțiile 
utilizate pentru obiectivele legate de 
schimbările climatice;

Or. en
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Amendamentul 152
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 153
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 48 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 154
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 48 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Evaluarea ex ante include, după caz,
cerințele privind evaluarea strategică de 
mediu stabilite în aplicarea Directivei 
2001/42/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 27 iunie 2001 privind 
evaluarea efectelor anumitor planuri și 
programe asupra mediului34.

(4) Evaluarea ex ante include cerințele 
privind evaluarea strategică de mediu 
stabilite în aplicarea Directivei 2001/42/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 iunie 2001 privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri și programe 
asupra mediului34, inclusiv impactul 
asupra schimbărilor climatice și a 
biodiversității, precum și aspectele 
transfrontaliere, dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 155
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 156
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 1



AM\901426RO.doc 19/67 PE489.408v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 157
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 58 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 142 
privind definirea ratei fixe și a metodelor 
aferente menționate la litera (c) de mai sus.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în maxim trei luni de la 
adoptarea prezentului regulament, în
conformitate cu articolul 142 privind 
definirea ratei fixe și a metodelor aferente
menționate la litera (c) de mai sus.

Or. ro

Amendamentul 158
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile atunci când nu se pot 
recupera în temeiul legislației naționale 
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ul și sunt plătite de un beneficiar diferit de 
persoana neimpozabilă definită la 
articolul 13 alineatul (1) primul paragraf 
din Directiva 2006/112/CE, cu condiția ca 
aceste sume aferente TVA-ului să nu fi 
fost suportate în contextul furnizării de 
infrastructură.

privind TVA-ul și sunt plătite de un 
beneficiar.

Or. de

Amendamentul 159
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 160
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. ro
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Amendamentul 161
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 66 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 162
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 66 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 163
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a doua – articolul 74 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Termenul de plată pentru o cerere de 
plată intermediară poate fi întrerupt de 
către ordonatorul de credite delegat, în 
sensul regulamentului financiar, pentru o 
perioadă maximă de nouă luni, în 
următoarele cazuri:

(1) Termenul de plată pentru o cerere de 
plată intermediară poate fi întrerupt de 
către ordonatorul de credite delegat, în 
sensul regulamentului financiar, pentru o 
perioadă maximă de trei luni, în 
următoarele cazuri:
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Or. ro

Amendamentul 164
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 165
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 166
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 81 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) creșterea eficienței energetice în 
sectorul clădirilor și al transporturilor; o 
atenție specială va fi acordată creșterii 
eficienței energetice a locuințelor.

Or. ro

Amendamentul 167
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondurile structurale sprijină obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă în toate regiunile 
corespunzătoare nivelului 2 din 
nomenclatorul comun al unităților 
teritoriale de statistică (denumite în 
continuare „NUTS nivelul 2”), instituit 
prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003.

(1) Fondurile structurale sprijină obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă în toate regiunile 
corespunzătoare nivelurilor 2 și 3 din 
nomenclatorul comun al unităților 
teritoriale de statistică (denumite în 
continuare „NUTS nivelul 2 și 3”), instituit 
prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003.

Or. ro
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Amendamentul 168
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resurse pentru obiectivul privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă sunt repartizate între următoarele 
trei categorii de regiuni NUTS nivelul 2:

Resurse pentru obiectivul privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă sunt repartizate între următoarele 
două categorii de regiuni NUTS nivelul 2:

Or. de

Amendamentul 169
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resurse pentru obiectivul privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă sunt repartizate între următoarele 
trei categorii de regiuni NUTS nivelul 2:

Resurse pentru obiectivul privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă sunt repartizate între următoarele 
trei categorii de regiuni NUTS nivelurilor
2 și 3:

Or. ro

Amendamentul 170
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) regiuni de tranziție, al căror PIB pe 
cap de locuitor este între 75% și 90% din 
media UE-27;

eliminat
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Or. de

Amendamentul 171
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) regiuni de tranziție, al căror PIB pe 
cap de locuitor este între 75% și 90% din 
media UE-27;

eliminat

Or. de

Amendamentul 172
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 173
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 174
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 82 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Imediat după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia adoptă, 
printr-un act de punere în aplicare, o 
decizie prin care stabilește lista regiunilor 
care îndeplinesc criteriile celor trei
categorii de regiuni de la alineatul (2) și a 
statelor membre care îndeplinesc criteriile 
de la alineatul (3). Lista respectivă este 
valabilă de la 1 ianuarie 2014 până la 
31 decembrie 2020.

(4) Imediat după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia adoptă, 
printr-un act de punere în aplicare, o 
decizie prin care stabilește lista regiunilor 
care îndeplinesc criteriile celor două 
categorii de regiuni de la alineatul (2) și a 
statelor membre care îndeplinesc criteriile 
de la alineatul (3). Lista respectivă este 
valabilă de la 1 ianuarie 2014 până la 
31 decembrie 2020.

Or. de

Amendamentul 175
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele pentru investiții pentru creștere 
și locuri de muncă și pentru cooperarea 
teritorială europeană

Resursele pentru investiții pentru creștere 
și locuri de muncă, pentru cooperarea 
teritorială europeană și pentru creșterea 
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eficienței energetice

Or. ro

Amendamentul 176
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 50,13% (și anume, un total de 
162 589 839 384 EUR) pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate;

(a) 62,14 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate;

Or. de

Amendamentul 177
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 12,01 % (și anume, un total de 
38 951 564 661 EUR) pentru regiunile de 
tranziție;

eliminat

Or. de

Amendamentul 178
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 16,39 % (și anume, un total de 
53 142 922 017 EUR) pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(c)16,39 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate;
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Or. de

Amendamentul 179
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 180
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 181
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 182
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai 
mic de 75% din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75% și 
mai mic de 90 % din PIB-ul mediu al UE-
27 primesc o alocare din fondurile 
structurale egală cel puțin două treimi din 
alocarea lor pentru 2007-2013.

Or. ro

Amendamentul 183
Krišjānis Kariņš

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 184
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 185
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 186
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) populația, prosperitatea națională și 
suprafața pentru Fondul de coeziune.

(c) populația, prosperitatea națională, rata 
de ocupare a populației active și suprafața 
pentru Fondul de coeziune.

Or. ro

Amendamentul 187
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, 40% pentru regiunile de 
tranziție și 52% pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

(3) Cel puțin 25 % pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE.  În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

Or. de
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Amendamentul 188
Markus Pieper

Propunere de regulament

Partea a treia – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25% din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, 40% pentru regiunile de 
tranziție și 52% pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

(3) Cel puțin 15 % din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate și 25 % pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

Or. de

Amendamentul 189
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul din Fondul de coeziune 
pentru infrastructura de transport în 
cadrul facilității „Conectarea Europei” 
este de 10 000 000 000 EUR.

eliminat

Comisia adoptă, printr-un act de punere 
în aplicare, o decizie de stabilire a sumei 
care urmează să fie transferată din suma 
alocată fiecărui stat membru din Fondul 
de coeziune pentru întreaga perioadă. 
Alocarea din Fondul de coeziune pentru 
fiecare stat membru este redusă în mod 
corespunzător.
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Creditele anuale care corespund 
contribuției din Fondul de coeziune 
menționate la primul paragraf sunt 
înscrise în liniile bugetare 
corespunzătoare facilității „Conectarea 
Europei” începând cu exercițiul bugetar 
2014.
Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei” 
se aplică în conformitate cu articolul [13] 
din Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea 
Europei”35 pentru proiectele enumerate în 
anexa 1 la regulamentul respectiv, 
acordând prioritate, în măsura 
posibilului, proiectelor care respectă 
alocările naționale în temeiul Fondului de 
coeziune.

Or. en

Amendamentul 190
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul din Fondul de coeziune pentru 
infrastructura de transport în cadrul 
facilității „Conectarea Europei” este de 
10 000 000 000 EUR.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 191
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 192
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, printr-un act de punere 
în aplicare, o decizie de stabilire a sumei 
care urmează să fie transferată din suma 
alocată fiecărui stat membru din Fondul 
de coeziune pentru întreaga perioadă. 
Alocarea din Fondul de coeziune pentru 
fiecare stat membru este redusă în mod 
corespunzător.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 193
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, printr-un act de punere 
în aplicare, o decizie de stabilire a sumei 
care urmează să fie transferată din suma 
alocată fiecărui stat membru din Fondul 

eliminat
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de coeziune pentru întreaga perioadă. 
Alocarea din Fondul de coeziune pentru 
fiecare stat membru este redusă în mod 
corespunzător.

Or. ro

Amendamentul 194
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele anuale care corespund 
contribuției din Fondul de coeziune 
menționate la primul paragraf sunt 
înscrise în liniile bugetare 
corespunzătoare facilității „Conectarea 
Europei” începând cu exercițiul bugetar 
2014.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 195
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei” 
se aplică în conformitate cu articolul [13] 
din Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea 
Europei”35 pentru proiectele enumerate în 
anexa 1 la regulamentul respectiv, 
acordând prioritate, în măsura 
posibilului, proiectelor care respectă 
alocările naționale în temeiul Fondului de 
coeziune.

eliminat
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Or. ro

Amendamentul 196
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuțiile din fondurile structurale 
pentru [ajutor alimentar pentru 
persoanele defavorizate] în temeiul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă este de 
2 500 000 000 EUR.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 197
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, printr-un act de punere 
în aplicare, o decizie de stabilire a sumei 
care urmează să fie transferată din suma 
alocată fiecărui stat membru din 
fondurile structurale pentru întreaga 
perioadă în fiecare stat membru. Alocarea 
din fondurile structurale pentru fiecare 
stat membru este redusă în mod 
corespunzător.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 198
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele anuale care corespund 
contribuției din fondurile structurale 
menționate la primul paragraf sunt 
înscrise în liniile bugetare 
corespunzătoare [instrumentului de ajutor 
alimentar pentru persoanele defavorizate] 
pentru exercițiul bugetar 2014.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 199
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 200
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. ro

Amendamentul 201
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) 5 % din resursele pentru obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă constituie rezerva de 
performanță care poate să fie alocată la 
nivel național.

Or. en

Amendamentul 202
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 84 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 203
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 85 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 204
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 205
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate accepta, în circumstanțe 
justificate în mod corespunzător, legate de 
punerea în aplicare a unuia sau mai multor 
obiective tematice, o propunere a unui stat 
membru, cu ocazia transmiterii pentru 
prima dată de către acesta a contractului de 
parteneriat, să transfere până la 2 % din 

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate accepta, în circumstanțe 
justificate în mod corespunzător, legate de 
punerea în aplicare a unuia sau mai multor 
obiective tematice, o propunere a unui stat 
membru, cu ocazia transmiterii pentru 
prima dată de către acesta a contractului de 
parteneriat, să transfere până la 30 % din 
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creditul total pentru o categorie de regiuni 
către alte categorii de regiuni.

creditul total pentru o categorie de regiuni 
către alte categorii de regiuni.

Or. de

Amendamentul 206
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 86 – alineatul 4 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea menținerii în această perioadă 
a nivelului de cheltuieli structurale 
publice sau asimilabile în temeiul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă se efectuează 
exclusiv în statele membre în care 
regiunile mai puțin dezvoltate și regiunile 
de tranziție reprezintă cel puțin 15% din 
totalul populației.

eliminat

Or. de

Amendamentul 207
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 87 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 208
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 87 – alineatul 2 – litera b – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) categoriile aferente de intervenții 
bazate pe o nomenclatură adoptată de 
Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 143 alineatul (3), precum și o 
defalcare orientativă a resurselor 
planificate;

(iv) categoriile aferente de intervenții 
bazate pe o nomenclatură adoptată până la 
30 decembrie 2012 de Comisie prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
în conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 143 alineatul (3), 
precum și o defalcare orientativă a 
resurselor planificate;

Or. ro

Amendamentul 209
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 87 – alineatul 2 - litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 210
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) lista orașelor în care se vor pune în 
aplicare acțiuni de dezvoltare urbană 
durabilă, valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor 
spre gestionare în conformitate cu articolul 
7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

(iii) lista conurbațiilor,municipiilor, și
orașelor în care se vor pune în aplicare 
acțiuni de dezvoltare urbană durabilă, 
valoarea orientativă a alocării anuale a 
contribuției FEDER pentru aceste acțiuni, 
inclusiv resursele delegate orașelor spre 
gestionare în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

Or. ro

Amendamentul 211
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 212
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 87 – alineatul 2 - litera c – punctul via (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Amendamentul 213
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) legătura planificată între alocările 
din fondul structural și fondul de 
coeziune cu alte instrumente de finanțare, 
mai ales cu cele ale CEF;;

Or. de

Amendamentul 214
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 215
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul ia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) o descriere a contribuției la 
finanțarea infrastructurii;

Or. de

Amendamentul 216
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 217
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 87 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă modelul respectiv prin 
intermediul actelor de punere în aplicare. 
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura consultativă 

Comisia adoptă, în maximum trei luni de 
la adoptarea prezentului regulament,
modelul respectiv prin intermediul actelor 
de punere în aplicare. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
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menționată la articolul 143 alineatul (2). conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 143 alineatul (2).

Or. ro

Amendamentul 218
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Comisia adoptă în termen de două luni 
de la depunerea programului operațional,
o decizie de aprobare a programului 
operațional prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare.

Or. ro

Amendamentul 219
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 220
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 10% din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

Or. ro

Amendamentul 221
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu excepția cazului în care s-a convenit 
altfel între Comisie și statul membru, 
programele operaționale pentru FEDER și 
FSE sunt întocmite la nivelul geografic 
adecvat, de nivel cel puțin NUTS 2, în 
conformitate cu sistemul instituțional 
propriu statului membru.

Cu excepția cazului în care s-a convenit 
altfel între Comisie și statul membru, 
programele operaționale pentru FEDER și 
FSE sunt întocmite la nivelul geografic 
adecvat, de nivel cel puțin NUTS 3, în 
conformitate cu sistemul instituțional 
propriu statului membru.

Or. ro



AM\901426RO.doc 47/67 PE489.408v01-00

RO

Amendamentul 222
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 91 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 223
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 91 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prevede orientări privind 
metodologia care trebuie utilizată la 
efectuarea analizei costuri-beneficii 
prevăzută la litera (e), în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 143 alineatul (2).

Comisia elaborează în maximum trei luni 
de la adoptarea prezentului regulament
orientări privind metodologia care trebuie 
utilizată la efectuarea analizei costuri-
beneficii prevăzută la litera (e), în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 143 alineatul (2).

Or. ro

Amendamentul 224
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 91 – alineatul 3 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Formatul pentru informațiile privind 
proiectele majore care trebuie prezentate 
trebuie să fie în conformitate cu modelul 
adoptat de către Comisie, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Aceste acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 143 alineatul (2).

Formatul pentru informațiile privind 
proiectele majore care trebuie prezentate 
trebuie să fie în conformitate cu modelul 
adoptat de către Comisie, în maximum trei 
luni de la adoptarea prezentului 
regulament, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura consultativă menționată la 
articolul 143 alineatul (2).

Or. ro

Amendamentul 225
Kent Johansson

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 226
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 227
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 92 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
cel târziu în termen de trei luni de la data 
transmiterii informațiilor de aprobare a 
unui proiect major în conformitate cu 
articolul 91. Decizia respectivă definește 
obiectul fizic, suma la care se aplică rata de 
cofinanțare pentru axa prioritară, 
indicatorii fizici și financiari pentru 
monitorizarea evoluției și contribuția 
preconizată a proiectului major la 
realizarea obiectivelor din cadrul axei sau 
axelor prioritare în cauză. O decizie de 
aprobare este condiționată de încheierea 
primului contract de lucrări în termen de 
doi ani de la data la care a fost luată 
decizia.

(2) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
cel târziu în termen de o lună de la data 
transmiterii informațiilor de aprobare a 
unui proiect major în conformitate cu 
articolul 91. Decizia respectivă definește 
obiectul fizic, suma la care se aplică rata de 
cofinanțare pentru axa prioritară, 
indicatorii fizici și financiari pentru 
monitorizarea evoluției și contribuția 
preconizată a proiectului major la 
realizarea obiectivelor din cadrul axei sau 
axelor prioritare în cauză.

Or. ro

Amendamentul 228
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 92 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care Comisia refuză să 
permită alocarea unei contribuții din 
partea fondurilor pentru un proiect 
major, aceasta comunică statului membru 
motivele refuzului în termenul prevăzut la 
alineatul (2).

eliminat

Or. ro

Amendamentul 229
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 95 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formatul pentru planul de acțiune comun 
este stabilit în conformitate cu modelul 
adoptat de către Comisie, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Aceste acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 143 alineatul (2).

Formatul pentru planul de acțiune comun 
este stabilit în conformitate cu modelul 
adoptat de către Comisie în termen de 
două luni de la aprobarea acestui 
regulament, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura consultativă menționată la 
articolul 143 alineatul (2).

Or. ro

Amendamentul 230
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 96 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca toate observațiile să fi 
fost luate în considerare în mod 
corespunzător, Comisia adoptă o decizie 
de aprobare a planului de acțiune comun 

(2) Comisia adoptă o decizie de aprobare a 
planului de acțiune comun cel târziu la trei
luni de la prezentarea acestuia de către 
statul membru, dar nu înainte de adoptarea 
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cel târziu la 6 luni de la prezentarea 
acestuia de către statul membru, dar nu 
înainte de adoptarea programelor 
operaționale în cauză.

programelor operaționale în cauză.

Or. ro

Amendamentul 231
Kent Johansson

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 232
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 97 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cererile de modificare a planurilor de 
acțiune comune prezentate de către un stat 
membru sunt motivate în mod 
corespunzător. Comisia evaluează dacă 
cererea de modificare este justificată, 
ținând seama de informațiile furnizate de 
statul membru. Comisia poate face 
observații și statul membru furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare. Comisia adoptă o decizie cu 
privire la o cerere de modificare în termen 
de cel mult trei luni de la prezentarea 
oficială a cererii de către statul membru, cu 

(3) Cererile de modificare a planurilor de 
acțiune comune prezentate de către un stat 
membru sunt motivate în mod 
corespunzător. Comisia evaluează dacă 
cererea de modificare este justificată, 
ținând seama de informațiile furnizate de 
statul membru. Comisia poate face 
observații și statul membru furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare. Comisia adoptă o decizie cu 
privire la o cerere de modificare în termen 
de cel mult o lună de la prezentarea 
oficială a cererii de către statul membru, cu 
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condiția ca orice observații făcute de 
Comisie să fi fost luate în considerare în 
mod corespunzător. Modificarea intră în 
vigoare de la data la care a fost luată 
decizia, cu excepția cazului în care se 
prevede altfel în decizie.

condiția ca orice observații făcute de 
Comisie să fi fost luate în considerare în 
mod corespunzător. Modificarea intră în 
vigoare de la data la care a fost luată 
decizia, cu excepția cazului în care se 
prevede altfel în decizie.

Or. ro

Amendamentul 233
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 234
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 109 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alocarea pentru asistență tehnică din 
partea unui fond nu depășește 10% din 
suma totală alocată din acest fond pentru 
programele operaționale dintr-un stat 
membru, pentru fiecare categorie de 

(3) Alocarea pentru asistență tehnică din 
partea unui fond nu depășește 5% din suma 
totală alocată din acest fond pentru 
programele operaționale dintr-un stat 
membru, pentru fiecare categorie de 
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regiune, din cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă.

regiune, din cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă.

Or. ro

Amendamentul 235
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 75 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la literele (b) și (c) și 
pentru toate regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor în perioada 2007-2013 a 
reprezentat sub 75 % din media PIB-ului 
pentru UE-25 pentru perioada de 
referință, dar al căror PIB pe cap de 
locuitor reprezintă peste 75 % din media 
PIB-ului pentru UE-27;

(d) 75 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la literele (b) și (c) și 
pentru toate regiunile care în perioada 
2007-2013 au fost finanțate din obiectivul 
de convergență și al căror PIB pe cap de 
locuitor reprezintă peste 75 % din media 
PIB-ului pentru UE-27;

Or. de

Amendamentul 236
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 60% pentru regiunile de tranziție, 
altele decât cele menționate la litera (d);

eliminat

Or. de

Amendamentul 237
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 60% pentru regiunile de tranziție, altele 
decât cele menționate la litera (d);

(e) 50% pentru regiunile de tranziție, altele 
decât cele menționate la litera (d);

Or. ro

Amendamentul 238
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) 50 % pentru regiunile mai dezvoltate, 
altele decât cele menționate la litera (d).

(f) 30 % pentru regiunile mai dezvoltate, 
altele decât cele menționate la litera (d).

Or. ro

Amendamentul 239
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 240
Krišjānis Kariņš
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Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 241
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 111 – alineatul 1 – punctul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 242
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 112 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. ro
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Amendamentul 243
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 112 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, norme privind schimbul 
de informații în temeiul prezentului alineat. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 143 
alineatul (3).

Comisia adoptă, în maximum trei luni de 
la adoptarea prezentului regulament, prin 
intermediul actelor de punere în aplicare, 
norme privind schimbul de informații în 
temeiul prezentului alineat. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 143 alineatul (3).

Or. ro

Amendamentul 244
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 113 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru obiectivul privind investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă, cu 
condiția respectării principiului separării 
funcțiilor, autoritatea de management, 
autoritatea de certificare, dacă este cazul, și 
autoritatea de audit pot face parte din 
același organism sau autoritate publică. Cu 
toate acestea, pentru programele 
operaționale pentru care cuantumul total al 
contribuției din partea fondurilor depășește 
250 000 000 EUR, autoritatea de audit nu 
poate face parte din același organism sau 
autoritate publică din care face parte 
autoritatea de management.

(5) Pentru obiectivul privind investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă, cu 
condiția respectării principiului separării 
funcțiilor, autoritatea de management, 
autoritatea de certificare, dacă este cazul, și 
autoritatea de audit pot face parte din 
același organism sau autoritate publică. Cu 
toate acestea, pentru programele 
operaționale pentru care cuantumul total al 
contribuției din partea fondurilor depășește 
5 000 000 EUR, autoritatea de audit nu 
poate face parte din același organism sau 
autoritate publică din care face parte 
autoritatea de management.

Or. ro
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Amendamentul 245
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 114 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 142, de stabilire a 
modalităților de schimb de informații 
menționate la alineatul (2) litera (d).

(8) Comisia adoptă acte delegate în 
maximum trei luni de la adoptarea 
prezentului regulament, în conformitate cu 
articolul 142, de stabilire a modalităților de 
schimb de informații menționate la 
alineatul (2) litera (d).

Or. ro

Amendamentul 246
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 114 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 142, de stabilire a 
normelor privind pista de audit menționate 
la alineatul (4) litera (d).

(9) Comisia adoptă acte delegate în 
maximum trei luni de la adoptarea 
prezentului regulament, în conformitate cu 
articolul 142, de stabilire a normelor 
privind pista de audit menționate la 
alineatul (4) litera (d).

Or. ro

Amendamentul 247
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 114 – alineatul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, modelul 
pentru declarația de gestiune prevăzută la 
alineatul (4) litera (e). Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 143 alineatul (2).

(10) Comisia adoptă în maximum trei luni 
de la adoptarea prezentului regulament, 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, modelul pentru declarația de 
gestiune prevăzută la alineatul (4) litera (e). 
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 143 alineatul (2).

Or. ro

Amendamentul 248
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 116 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 142 
pentru a stabili condițiile pe care trebuie să 
le îndeplinească auditurile respective.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în maximum trei luni de la 
adoptarea prezentului regulament, în
conformitate cu articolul 142 pentru a 
stabili condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească auditurile respective.

Or. ro

Amendamentul 249
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 116 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, modelele 
pentru strategia de audit, opinia de audit și 
raportul anual de control, precum și 
metodologia utilizată în metoda de 

(6) Comisia adoptă în maximum trei luni 
de la adoptarea prezentului regulament
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, modelele pentru strategia de audit, 
opinia de audit și raportul anual de control, 
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eșantionare prevăzută la alineatul (4). 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 143 
alineatul (3).

precum și metodologia utilizată în metoda 
de eșantionare prevăzută la alineatul (4). 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 143 
alineatul (3).

Or. ro

Amendamentul 250
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 116 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Normele de punere în aplicare în ceea 
ce privește utilizarea datelor colectate cu 
ocazia auditurilor efectuate de funcționarii 
Comisiei sau de reprezentanții autorizați ai 
acesteia se adoptă de către Comisie în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 143 alineatul (3).

(7) Normele de punere în aplicare în ceea 
ce privește utilizarea datelor colectate cu 
ocazia auditurilor efectuate de funcționarii 
Comisiei sau de reprezentanții autorizați ai 
acesteia se adoptă de către Comisie în 
maximum trei luni de la adoptarea 
prezentului regulament, în conformitate 
cu procedura de examinare prevăzută la 
articolul 143 alineatul (3).

Or. ro

Amendamentul 251
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 121 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, modelul 
pentru cererile de plată. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 143 alineatul (2).

(3) Comisia adoptă în maximum trei luni 
de la adoptarea prezentului regulament, 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, modelul pentru cererile de plată. 
Aceste acte de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 143 alineatul (2).
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Or. ro

Amendamentul 252
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 126 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Plățile intermediare nu se efectuează 
pentru un program operațional în cazul în 
care raportul anual de implementare nu a 
fost trimis Comisiei, în conformitate cu 
articolul 101.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 253
Markus Pieper

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de
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Amendamentul 254
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 132 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 cu scopul de a stabili suporturile de 
date care sunt considerate a fi acceptate de 
comun acord.

(4) Comisia este împuternicită să adopte în 
maximum trei luni de la adoptarea 
prezentului regulament acte delegate în 
conformitate cu articolul 142 cu scopul de 
a stabili suporturile de date care sunt 
considerate a fi acceptate de comun acord.

Or. ro

Amendamentul 255
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. ro

Amendamentul 256
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 134 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide, prin intermediul (2) Comisia poate decide, prin intermediul 
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actelor de punere în aplicare, să suspende 
unele sau toate plățile intermediare, după 
ce a acordat statului membru posibilitatea 
de a-și prezenta observațiile.

actelor de punere în aplicare, să suspende 
unele sau toate plățile intermediare pentru 
o perioadă de maximum trei luni, după ce 
a acordat statului membru posibilitatea de 
a-și prezenta observațiile.

Or. ro

Amendamentul 257
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 134 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia încetează suspendarea plăților 
intermediare parțiale sau totale atunci când 
statul membru a luat măsurile necesare 
pentru a permite încetarea suspendării.

(3) Comisia împreună cu statul membru 
iau toate masurile pentru eliminarea 
cauzelor ce au determinat suspendarea 
plăților. Comisia încetează suspendarea 
plăților intermediare parțiale sau totale 
atunci când statul membru, coordonat si 
sprijinit de Comisie, a luat măsurile 
necesare pentru a permite încetarea 
suspendării.

Or. ro

Amendamentul 258
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 136 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia efectuează corecțiile financiare 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, prin anularea, integrală sau
parțială, a contribuției UE la un program 
operațional în conformitate cu articolul 77, 
în cazul în care, după efectuarea 
examinărilor necesare, ajunge la concluzia 
că:

Comisia efectuează după consultarea și în 
colaborare cu statul membru în cauză,
corecțiile financiare prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, prin anularea, 
integrală sau parțială, a contribuției UE la 
un program operațional în conformitate cu 
articolul 77, în cazul în care, după 
efectuarea examinărilor necesare, ajunge la 
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concluzia că:

Or. ro

Amendamentul 259
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 136 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care un stat membru nu își 
respectă obligațiile în temeiul articolului 
86, Comisia poate să efectueze, în funcție 
de gradul de nerespectare a obligațiilor 
respective, o corecție financiară prin 
anularea totală sau parțială a contribuției 
din fondurile structurale în favoarea 
statului membru în cauză.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 260
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 137 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care nereguli care afectează 
conturile anuale transmise Comisiei sunt 
detectate de Comisie sau de Curtea de 
Conturi Europeană, corecția financiară 
aferentă reduce contribuția din partea 
fondurilor la programul operațional.

(6) În cazul în care nereguli care afectează 
conturile anuale transmise Comisiei sunt 
detectate de Comisie și de Curtea de 
Conturi Europeană, corecția financiară 
aferentă reduce contribuția din partea 
fondurilor la programul operațional.

Or. ro

Amendamentul 261
Markus Pieper
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Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 137 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. de

Amendamentul 262
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de regulament
Partea a patra – articolul 141 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate, în conformitate cu 
articolul 142, modificări ale anexei V la 
prezentul regulament în domeniul de 
aplicare a dispozițiilor relevante din 
prezentul regulament.

eliminat

Or. ro

Amendamentul 263
Silvia-Adriana Țicău
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Propunere de regulament
Partea a patra – articolul 142 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată în 
prezentul regulament este conferită pentru 
o perioadă de timp nedeterminată
începând de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

(2) Delegarea de competențe menționată în 
prezentul regulament este conferită pentru 
o perioadă de cinci ani începând de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de expirarea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește pe perioade de timp identice, 
cu excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. ro

Amendamentul 264
Kent Johansson

Propunere de regulament
Partea a patra – articolul 143 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 265
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Anexa 1 – punctul 3 – liniuța 4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- în concordanță cu principiile stabilite la 
articolele 7 și 8.

Or. en

Amendamentul 266
Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Anexa IV - tabel - punctul 1 - coloana a treia „criterii de îndeplinire”

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

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

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

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

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

- conține un sistem de monitorizare și 
revizuire.

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

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

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

- Un stat membru a adoptat un plan 
multianual pentru buget și pentru stabilirea 

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

priorităților de investiții legate de 
prioritățile UE (Forumul pentru o strategie 
europeană privind infrastructurile în 
domeniul cercetării - ESFRI).

Or. en


