
AD\905129RO.doc PE487.807v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru pescuit

2011/0276(COD)

20.6.2012

AVIZ
al Comisiei pentru pescuit

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Raportor pentru aviz: Jean-Paul Besset



PE487.807v02-00 2/19 AD\905129RO.doc

RO

PA_Legam



AD\905129RO.doc 3/19 PE487.807v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei privește un regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind o 
serie de fonduri europene, inclusiv Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 
(FEPAM). Comisia pentru dezvoltare regională este comisia competentă în fond în ceea ce 
privește acest dosar. Prin urmare, în prezentul aviz se fac doar câteva comentarii, majoritatea 
cu privire la pescuit.

În general, propunerea Comisiei este una adecvată din trei motive principale:

- dezvoltă o abordare mai integrată și o armonizare mai bună între diferitele fonduri;

- creează mai multe condiționalități, în special cu privire la dezvoltarea durabilă și la 
obiectivele legate de schimbările climatice;

- urmărește o abordare teritorială mai bună, inclusiv o consolidare a rolului autorităților 
locale. 

În ceea ce privește modificările cu caracter general, raportorul va propune numai adăugarea 
obiectivelor legate de biodiversitate în anumite articole pentru a consolida obiectivul privind 
dezvoltarea durabilă. 

Pe de altă parte, dintr-o perspectivă politică, mă opun condiționalității macroeconomice 
(articolul 21) care forțează regiunile europene să respecte o disciplină bugetară strictă. 

În ceea ce privește chestiunile legate de pescuit, susțin în totalitate multe puncte din 
propunere care urmăresc creșterea durabilității și contribuie la stabilitatea stocurilor de pește 
și la păstrarea locurilor de muncă.

În proiectul de aviz sunt incluse anumite propuneri specifice de modificare:

- se consolidează rolul autorităților locale și regionale în ceea ce privește punerea în aplicare a 
fondurilor;

- se facilitează anumite măsuri de punere în aplicare;

- se extinde principiul proporționalității la beneficiarii de mici dimensiuni.

AMENDAMENTE

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, 
să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Promovarea obiectivelor de coeziune 
economică, socială și teritorială, prevăzute 
în tratat, presupune că obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” ar 
trebui să includă toate regiunile. Pentru a 
oferi o asistență echilibrată și nuanțată și 
pentru a reflecta nivelul de dezvoltare 
economică și socială, resursele pentru acest 
obiectiv ar trebui alocate din FEDER și 
FSE între regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate în funcție de produsul lor intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor raportat la 
media Uniunii. Pentru a garanta caracterul 
durabil pe termen lung al investițiilor din 
fondurile structurale, regiunile ale căror 
PIB pe cap de locuitor pentru perioada 
2007-2013 era mai mic de 75% din media 
UE-25 pentru perioada de referință dar al 
căror PIB pe cap de locuitor a devenit mai 
mare de 75% din media UE-27 ar trebui să 
primească cel puțin două treimi din 
alocarea lor pentru 2007-2013. Statele 
membre al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor este mai mic de 90% din 
cel al mediei Uniunii ar trebui să 
beneficieze de asistență pentru obiectivul 
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” din FC.

(54) Promovarea obiectivelor de coeziune 
economică, socială și teritorială, prevăzute 
în tratat, presupune că obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” ar 
trebui să includă toate regiunile. Pentru a 
oferi o asistență echilibrată și nuanțată și 
pentru a reflecta nivelul de dezvoltare 
economică și socială, resursele pentru acest 
obiectiv ar trebui alocate din FEDER și 
FSE între regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate în funcție de produsul lor intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor raportat la 
media Uniunii. Pentru a garanta caracterul 
durabil pe termen lung al investițiilor din 
fondurile structurale și a înregistra 
progrese în domeniul creșterii economice 
și al coeziunii sociale a regiunilor 
europene, regiunile ale căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai 
mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor a devenit mai mare de 75 % 
din media UE-27 ar trebui să primească cel 
puțin două treimi din alocarea lor pentru 
2007-2013, cu scopul de a consolida 
nivelul de dezvoltare atins. Statele membre 
al căror venit național brut (VNB) pe cap 
de locuitor este mai mic de 90% din cel al 
mediei Uniunii ar trebui să beneficieze de 
asistență pentru obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” din FC.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 65
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Dacă o strategie de dezvoltare urbană 
sau teritorială necesită o abordare integrată 
pentru că implică investiții în cadrul mai 
multor axe prioritare aferente unuia sau 
mai multor programe operaționale, 
acțiunile sprijinite de fonduri ar trebui 
desfășurate sub forma unei investiții 
teritoriale integrate într-un program 
operațional.

(65) Dacă o strategie de dezvoltare urbană 
sau teritorială care include aspecte legate 
de spațiul maritim sau planificarea
teritorială necesită o abordare integrată 
pentru că implică investiții în cadrul mai 
multor axe prioritare aferente unuia sau 
mai multor programe operaționale, 
acțiunile sprijinite de fonduri ar trebui 
desfășurate sub forma unei investiții 
teritoriale integrate într-un program 
operațional.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Este important ca realizările fondurilor 
Uniunii să fie aduse în atenția publicului 
larg. Cetățenii au dreptul să cunoască 
modul în care resursele financiare ale 
Uniunii sunt investite. Responsabilitatea 
privind comunicarea informațiilor 
corespunzătoare către public ar trebui să 
revină atât autorităților de management, cât 
și beneficiarilor. Pentru a îmbunătăți 
eficiența comunicării către public și pentru 
a asigura o sinergie mai amplă și mai 
puternică între activitățile de comunicare 
întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele 
alocate acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament contribuie, de 
asemenea, la acoperirea comunicării 
instituționale a priorităților politice ale 
Uniunii Europene, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament.

(70) Este important ca realizările fondurilor 
Uniunii să fie aduse în atenția publicului 
larg. Cetățenii au dreptul să cunoască nu 
numai care sunt resursele financiare 
investite ale Uniunii, ci și care sunt 
procedurile pentru a putea utiliza aceste 
resurse. Responsabilitatea privind 
comunicarea informațiilor corespunzătoare 
către public ar trebui să revină atât 
autorităților de management, cât și 
beneficiarilor. Pentru a îmbunătăți eficiența 
comunicării către public și pentru a asigura 
o sinergie mai amplă și mai puternică între 
activitățile de comunicare întreprinse la 
inițiativa Comisiei, resursele alocate 
acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament contribuie, de 
asemenea, la acoperirea comunicării 
instituționale a priorităților politice ale 
Uniunii Europene, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul I – articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul I – articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre și Comisia se asigură, pe 
baza legislației existente în domeniul 
mediului, că cerințele privind protecția 
mediului, utilizarea eficientă a resurselor, 
biodiversitatea și protecția ecosistemelor, 
atenuarea și adaptarea la schimbările
climatice, rezistența pe baze ecosistemice
în fața dezastrelor și prevenirea și 
gestionarea riscurilor sunt luate în 
considerare în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a contractelor de parteneriat și 
incluse ca obiective în programe. 
Sustenabilitatea se asigură și în ceea ce 
privește menținerea și crearea de locuri de 
muncă. Statele membre furnizează 
informații privind sprijinul pentru 
obiectivele în materie de schimbări 
climatice și biodiversitate, utilizând 
metodologia adoptată de Comisie. Comisia 
adoptă metodologia respectivă prin 
intermediul unui act de punere în aplicare. 
Actul de punere în aplicare se adoptă în 
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conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 143 alineatul (3).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Strategii macroregionale și de bazin 

maritim
Fondurile CSC contribuie la strategiile 
macroregionale și de bazin maritim, 
atunci când statele membre și regiunile 
participă la aceste strategii. Comisia și 
statele membre vizate asigură 
coordonarea fondurilor cu aceste strategii 
la nivelul cadrului strategic comun, al 
contractelor de parteneriat și al 
programelor operaționale, pentru a 
asigura o alocare suficientă din aceste 
fonduri către aceste strategii.

Justificare

Fondurile ar trebui să fie coordonate îndeaproape cu strategiile macroregionale și de bazin 
maritim, pentru a asigura o alocare suficientă de fonduri pentru aceste strategii.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul II – capitolul I – articolul 9 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, a 
sectorului agricol (în cazul FEADR) și a 
sectorului pescuitului și acvaculturii 
durabile (pentru EMFF);
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul II – capitolul I – articolul 9 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon, bazată 
pe economiile de energie, pe eficiența 
energetică și pe utilizarea resurselor 
regenerabile în toate sectoarele;

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul II – capitolul I – articolul 9 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

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

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat
Adoptare și reexaminare
Comisia este împuternicită să adopte un 
act delegat în conformitate cu articolul 
142 din cadrul strategic comun în termen 
de 3 luni de la adoptarea prezentului 
regulament.
Dacă intervin modificări majore ale 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia reexaminează și, 
după caz, adoptă, printr-un act delegat în 
conformitate cu articolul 142, un cadru 
strategic comun revizuit.
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În termen de 6 luni de la adoptarea unui 
cadru strategic comun revizuit, statele 
membre propun, după caz, modificări ale 
contractului lor de parteneriat și ale 
programelor lor, pentru a asigura 
consecvența acestora cu cadrul strategic 
comun revizuit.

Justificare

Cadrul strategic comun este un element esențial. Prin urmare, acesta trebuie adoptat în 
conformitate cu procedura legislativă ordinară, și nu printr-un act delegat.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul II – capitolul II – articolul 14 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul II – capitolul II – articolul 14 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiunile adoptate pentru implicarea 
partenerilor și rolul acestora în pregătirea 
contractului de parteneriat și a raportului 
privind progresele înregistrate, astfel cum 
este definit la articolul 46 din prezentul 
regulament;

(iv) acțiunile adoptate pentru aplicarea 
unei abordări bazate pe guvernanța pe 
mai multe niveluri și pentru implicarea 
partenerilor și rolul acestora în pregătirea 
contractului de parteneriat și a raportului 
privind progresele înregistrate, astfel cum 
este definit la articolul 46 din prezentul 
regulament și în pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programelor, astfel cum se prevede în 
Codul de conduită european la care se 
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face referire la articolul 3;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul II – capitolul III – articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre evaluează dacă sunt 
îndeplinite condițiile ex ante aplicabile.

(2) Statele membre evaluează dacă sunt 
îndeplinite condițiile ex ante aplicabile.
Condițiile ex ante nu se aplică decât în 
măsura în care acestea sunt direct legate 
de utilizarea fondurilor

Justificare

Condițiile ex ante vor permite sporirea eficacității și a absorbției fondurilor. Totuși, acestea 
nu trebuie să devină mai complexe pentru statele membre și autoritățile de management. Prin 
urmare, aceste condiții trebuie să fie direct legate de investițiile din cadrul politicii de 
coeziune.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul II – capitolul III – articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Atunci când în urma examinării 
performanței apar dovezi că o prioritate nu 
a îndeplinit obiectivele de etapă stabilite în 
cadrul de performanță, Comisia poate 
solicita statului membru să propună 
modificări ale programelor relevante. 
Dacă statul membru nu răspunde acestei 
solicitări sau nu răspunde în mod 
corespunzător în termen de trei luni, 
Comisia poate suspenda integral sau parțial 
angajamentele priorității unui program în 
conformitate cu procedura stabilită de 
normele specifice fondurilor.

Justificare

Abordarea represivă a cadrului de performanță este realizată într-un mod prea automat. 
Înainte de a recurge la suspendări ale plăților, Comisia ar trebui să solicite o reorganizare a 
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programelor cu o performanță mai slabă, în scopul de a lua în considerare motivele acestei 
slabe performanțe.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul II – capitolul IV – articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiționalitatea legată de coordonarea 
politicilor economice ale statelor membre

eliminat

(1) Comisia poate solicita unui stat 
membru să revizuiască și să propună 
modificări ale contractului de parteneriat
și ale programelor relevante, dacă acest 
lucru este necesar:
(a) pentru a sprijiniri punerea în aplicare 
a unei recomandări a Consiliului, 
adresată statului membru în cauză și 
adoptată în conformitate cu articolul 121 
alineatul (2) și/sau articolul 148 alineatul 
(4) din tratat sau pentru a sprijini punerea 
în aplicare a măsurilor adresate statului 
membru în cauză și adoptate în 
conformitate cu articolul 136 alineatul (1) 
din tratat;
(b) pentru a sprijini punerea în aplicare a 
unei recomandări a Consiliului adresată 
statului membru în cauză și adoptată în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (7) 
din tratat;
(c) pentru a sprijiniri punerea în aplicare 
a unei recomandări a Consiliului, 
adresată statului membru în cauză și 
adoptată în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
…/2011 [privind prevenirea și corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice], cu 
condiția ca aceste modificări să fie 
considerate necesare pentru corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice; or
(d) pentru a maximiza impactul asupra 
creșterii și competitivității exercitat de 
fondurile CSC disponibile în temeiul 
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alineatului (4), dacă un stat membru 
îndeplinește una dintre următoarele 
condiții: 
(i) asistența financiară a Uniunii îi este 
furnizată în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. 407/2010 al Consiliului;
(ii) asistența financiară pe termen mediu 
îi este furnizată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 332/200229 al 
Consiliului;
(iii) asistența financiară sub forma unui 
împrumut în temeiul MES îi este 
furnizată în conformitate cu Tratatul de 
instituire a Mecanismului european de 
stabilitate.
(2) Statul membru prezintă o propunere 
de modificare a contractului de 
parteneriat și a programelor relevante în 
termen de o lună. Dacă este necesar, 
Comisia formulează observații în termen 
de o lună de la transmiterea modificărilor, 
caz în care statul membru retransmite 
propunerea sa în termen de o lună.
(3) În cazul în care Comisia nu a 
formulat observații sau dacă observațiile 
sale au fost luate în considerare în mod 
corespunzător, Comisia adoptă o decizie 
de aprobare a modificărilor contractului 
de parteneriat și a programelor relevante, 
fără întârzieri nejustificate.
(4) Prin derogare de la alineatul (1), dacă 
asistența financiară este pusă la dispoziția 
unui stat membru în conformitate cu 
alineatul (1) litera (d) și este legată de un 
program de ajustare, Comisia poate, fără 
nicio propunere a statului membru, să 
modifice contractul de parteneriat și 
programele, pentru a maximiza impactul 
fondurilor CSC disponibile asupra 
creșterii și competitivității. Pentru a 
asigura eficacitatea punerii în aplicare a 
contractului de parteneriat și a 
programelor relevante, Comisia se implică 
în gestionarea lor, conform precizărilor 
din programul de ajustare sau din 
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memorandumul de înțelegere semnat cu 
statul membru în cauză.
(5) Dacă statul membru nu se 
conformează cererii Comisiei menționate 
la alineatul (1) sau nu răspunde în mod 
satisfăcător în termen de o lună la 
observațiile Comisiei menționate la 
alineatul (2), Comisia poate, în termen de 
trei luni de la formularea observațiilor, să 
adopte, prin acte de punere în aplicare, o 
decizie de suspendare parțială sau totală a 
plăților pentru programele în cauză.
(6) Comisia suspendă, prin acte de punere 
în aplicare, o parte sau toate plățile și 
angajamentele pentru programele în 
cauză dacă:
(a) Consiliul decide că statul membru nu 
îndeplinește măsurile specifice stabilite de 
Consiliu în conformitate cu articolul 136 
alineatul (1) din tratat;
(b) Consiliul decide, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (8) sau cu articolul 
126 alineatul (11) din tratat, că statul 
membru în cauză nu a întreprins acțiuni 
eficiente pentru corectarea deficitului său 
excesiv;
(c) Consiliul concluzionează, în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2011 
[privind prevenirea și corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice], că, în 
două cazuri succesive, statul membru nu 
a transmis un plan de acțiuni corective 
satisfăcător sau Consiliul adoptă o decizie 
în care se declară neconformitatea în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (4) 
din regulamentul menționat anterior;
(d) Comisia concluzionează că statul 
membru nu a luat măsuri de punere în 
aplicare a programului de ajustare 
menționat în Regulamentul (UE) nr. 
407/2010 al Consiliului sau în 
Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului și, prin urmare, decide să nu 
autorizeze plata asistenței financiare 
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acordate statului membru respectiv; or
(e) Consiliul de administrație al 
mecanismului european de stabilitate 
concluzionează că nu a fost îndeplinită 
condiționalitatea aferentă asistenței 
financiare în temeiul MES sub forma 
unui împrumut MES acordat statului 
membru în cauză și, prin urmare, decide 
să nu plătească sprijinul pentru stabilitate 
acordat statului respectiv.
(7) Atunci când decide să suspende parțial 
sau total plățile sau angajamentele în 
conformitate cu alineatele (5) și (6), 
Comisia se asigură că suspendarea este 
proporțională și eficace, ținând cont de 
circumstanțele economice și sociale în 
care se află statul membru în cauză, și 
respectă egalitatea de tratament între 
statele membre, în special în ceea ce 
privește impactul suspendării asupra 
economiei statului membru în cauză.
(8) Comisia ridică fără întârziere 
suspendarea plăților și angajamentelor 
dacă statul membru a propus modificări 
ale contractului de parteneriat și ale 
programelor relevante, conform cererii 
Comisiei, pe care Comisia le-a aprobat și, 
după caz:
(a) Consiliul a decis că statul membru 
îndeplinește măsurile specifice stabilite de 
Consiliu în conformitate cu articolul 136 
alineatul (1) din tratat;
(b) procedura privind deficitul excesiv este 
suspendată în conformitate cu articolul 9 
din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 sau 
Consiliul a decis în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (12) din tratat să 
abroge decizia privind existența unui 
deficit excesiv;
(c) Consiliul a aprobat planul de acțiune 
corectivă prezentat de statul membru în 
cauză în conformitate cu articolul 8 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [regulamentul privind procedura de 
dezechilibru excesiv] sau procedura de 
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dezechilibru excesiv se află într-o poziție 
de suspendare în conformitate cu articolul 
10 alineatul (5) din regulamentul 
menționat anterior sau Consiliul a închis 
procedura de dezechilibru excesiv în 
conformitate cu articolul 11 din 
regulamentul menționat anterior;
(d) Comisia a concluzionat că statul 
membru a luat măsuri de punere în 
aplicare a programului de ajustare 
menționat în Regulamentul (UE) nr. 
407/2010 al Consiliului sau în 
Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului și, prin urmare, a autorizat 
plata asistenței financiare acordate 
statului membru respectiv; or
(e) Consiliul de administrație al 
mecanismului european de stabilitate a 
concluzionat că a fost îndeplinită 
condiționalitatea aferentă asistenței 
financiare sub forma unui împrumut 
MES acordat statului membru în cauză și, 
prin urmare, decide să plătească sprijinul 
pentru stabilitate acordat statului 
respectiv.
În același timp, Consiliul decide, la 
propunerea Comisiei, reînscrierea în 
buget a angajamentelor suspendate în 
conformitate cu articolul 8 din 
Regulamentul (UE) nr. […] al Consiliului 
de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014 – 2020.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul III – capitolul I – articolul 23 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se încurajează utilizarea 
programelor (FEDR, FSE, Fondul de 
coeziune, FEADR, EMFF).  În acest
scop, Comisia adoptă orice măsură care 
urmărește să permită pregătirea și 
punerea în aplicare a acestor programe 
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conform principiului proporționalității.

Justificare

Trebuie facilitată recurgerea la programele multifonduri.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul III – capitolul I – 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 
schimbări climatice.

(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 
schimbări climatice și biodiversitate, 
inclusiv obiectivele legate de rețeaua 
Natura 2000.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul III – capitolul I – articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile de modificare a programelor 
transmise de un stat membru sunt motivate 
în mod corespunzător și prezintă, în 
special, impactul preconizat al 
modificărilor aduse programului asupra 
realizării strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și a obiectivelor specifice 
definite în program, având în vedere cadrul 
strategic comun și contractul de 
parteneriat. Cererile sunt însoțite de 
programul revizuit și, după caz, de un 
contract de parteneriat revizuit.

Cererile de modificare a programelor 
transmise de un stat membru sunt motivate 
în mod corespunzător și prezintă, în 
special, impactul preconizat al 
modificărilor aduse programului asupra 
realizării strategiei Uniunii pentru o 
dezvoltare inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii și a obiectivelor 
specifice definite în program, având în 
vedere cadrul strategic comun și contractul 
de parteneriat. Cererile sunt însoțite de 
programul revizuit și, după caz, de un 
contract de parteneriat revizuit.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul III – capitolul II – articolul 29 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Termenele-limită pentru selectarea și 
aprobarea strategiilor de dezvoltare locală 
sunt:
(a) 31 decembrie 2015 pentru reînnoirea 
strategiilor existente și 
(b) 31 decembrie 2016 pentru strategiile 
noi.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Partea 2 – titlul IX – capitolul III – articolul 78 – alineatul 4a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Termenele-limită pentru dezangajare 
nu sunt valabile în cazul angajamentului 
bugetar anual legat de contribuția anuală 
totală pentru 2014.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Partea 3 – titlul I – capitolul II – 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 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
în fiecare dintre fondurile structurale egală 
cel puțin două treimi din alocarea lor 
pentru 2007-2013, cu scopul de a 
consolida nivelul de dezvoltare atins.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Partea 3 – titlul II – capitolul I – articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un 
fond pentru o anumită categorie de 
regiuni și corespunde, fără a aduce 
atingere articolului 52, unui obiectiv 
tematic și cuprinde una sau mai multe 
priorități de investiții privind obiectivul 
tematic respectiv, în conformitate cu 
normele specifice fondului. Pentru FSE, o 
axă prioritară poate combina prioritățile de 
investiții din diferite obiective tematice 
stabilite la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) pentru a le facilita contribuția 
la alte axe prioritare, în împrejurări 
justificate în mod corespunzător.

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. În circumstanțe justificate în 
mod corespunzător, o axă prioritară poate
viza una sau mai multe categorii de 
regiuni și poate combina una sau mai 
multe priorități de investiții 
complementare din diferite obiective 
tematice și fonduri, în conformitate cu 
normele specifice fondului.

Justificare

Trebuie facilitată recurgerea la programele multifonduri.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Partea 3 – titlul V – articolul 110 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rata de cofinanțare a alocării 
suplimentare în conformitate cu articolul 
84 alineatul (1) litera (e) nu depășește 
50%.

eliminat

Aceeași rată de cofinanțare se aplică 
alocației suplimentare în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [regulamentul CTE].
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