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Amendamentul 22
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Trebuie să se țină seama de 
dimensiunea teritorială, care, astfel cum 
prevede Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, împreună cu 
coeziunea economică și cea socială, 
reprezintă unul dintre obiectivele în 
materie de coeziune.

Or. pt

Amendamentul 23
Rolandas Paksas

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Având în vedere faptul că resursele 
financiare utilizate în cadrul asistenței 
rambursabile sunt rambursate parțial sau 
total de către beneficiari, este necesar să se 
introducă dispoziții corespunzătoare în 
vederea reutilizării asistenței rambursate 
pentru același scop sau în conformitate cu 
obiectivele programului respectiv.

(3) Având în vedere faptul că resursele 
financiare utilizate în cadrul asistenței 
rambursabile sunt rambursate parțial sau 
total de către beneficiari, este necesar să se 
introducă dispoziții corespunzătoare în 
vederea reutilizării asistenței rambursate 
pentru același scop sau în conformitate cu 
obiectivele programului respectiv cu 
scopul de a se asigura că fondurile 
rambursate sunt investite în mod adecvat, 
iar ajutorul acordat de Uniune este 
utilizat cât mai eficient posibil.

Or. lt
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Amendamentul 24
Mojca Kleva

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere necesitatea de a 
asigura o monitorizare adecvată, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie, a punerii în aplicare a 
instrumentelor de inginerie financiară, inter 
alia pentru a permite statelor membre să 
furnizeze Comisiei informații adecvate cu 
privire la tipul de instrumente instituite și 
la acțiunile relevante întreprinse prin 
intermediul unor astfel de instrumente, este 
necesar să se introducă o dispoziție privind 
raportarea. Acest fapt ar permite, de 
asemenea, Comisiei să evalueze mai bine 
performanța în ansamblu a instrumentelor 
de inginerie financiară.

(5) Având în vedere necesitatea de a spori 
transparența procesului de punere în 
aplicare și de a asigura o monitorizare 
adecvată, atât de către statele membre, cât 
și de către Comisie, a punerii în aplicare a 
instrumentelor de inginerie financiară, inter 
alia pentru a permite statelor membre să 
furnizeze Comisiei informații adecvate cu 
privire la tipul de instrumente instituite și 
la acțiunile relevante întreprinse prin 
intermediul unor astfel de instrumente, este 
necesar să se introducă o dispoziție privind 
raportarea. Acest fapt ar permite, de 
asemenea, Comisiei să evalueze mai bine 
performanța în ansamblu a instrumentelor 
de inginerie financiară.

Or. en

Amendamentul 25
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Având în vedere necesitatea de a 
asigura o monitorizare adecvată, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie, a punerii în aplicare a 
instrumentelor de inginerie financiară, inter 
alia pentru a permite statelor membre să 
furnizeze Comisiei informații adecvate cu 
privire la tipul de instrumente instituite și 
la acțiunile relevante întreprinse prin 
intermediul unor astfel de instrumente, este 
necesar să se introducă o dispoziție privind 

(5) Având în vedere necesitatea de a 
asigura o monitorizare adecvată, atât de 
către statele membre, cât și de către 
Comisie, a punerii în aplicare a 
instrumentelor de inginerie financiară, inter 
alia pentru a permite statelor membre să 
furnizeze Comisiei informații adecvate cu 
privire la tipul de instrumente instituite și 
la acțiunile relevante întreprinse prin 
intermediul unor astfel de instrumente, este 
necesar să se introducă o dispoziție privind 
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raportarea. Acest fapt ar permite, de 
asemenea, Comisiei să evalueze mai bine 
performanța în ansamblu a instrumentelor 
de inginerie financiară.

raportarea. Acest fapt ar permite, de 
asemenea, Comisiei să evalueze mai bine 
performanța în ansamblu a instrumentelor 
de inginerie financiară și să furnizeze un 
rezumat al progreselor înregistrate la 
nivelul Uniunii și al statelor membre, 
ținând seama, în același timp, de faptul că 
măsurile financiare trebuie să aibă un 
impact teritorial imediat; i-ar permite prin 
urmare, și să implice autoritățile 
regionale atât în procesul de evaluare ex 
ante și ex post, cât și în raportul privind 
progresele înregistrate;

Or. pt

Amendamentul 26
Elisabeth Schroedter

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Pentru a mări transparența în ceea 
ce privește utilizarea fondurilor, lista 
beneficiarilor, numele operațiunilor și 
sumele alocate din fondurile publice de 
finanțare pentru aceste operațiuni ar 
trebui publicate, electronic sau în orice alt 
mod.

Or. en

Amendamentul 27
Mojca Kleva

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a asigura conformitatea cu 
articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul 

(7) Pentru a asigura conformitatea cu 
articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul 
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(CE) nr. 1605/2002 al Consiliului privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene, este 
necesar să se solicite ca situația 
cheltuielilor care urmează să fie transmisă 
Comisiei să conțină toate informațiile 
necesare Comisiei pentru a întocmi o 
situație contabilă care oferă o imagine reală 
a activelor Uniunii și a execuției bugetare.

(CE) nr. 1605/2002 al Consiliului privind 
regulamentul financiar aplicabil bugetului 
general al Comunităților Europene, este 
necesar să se solicite ca situația 
cheltuielilor care urmează să fie transmisă 
Comisiei să conțină toate informațiile 
necesare Comisiei pentru a întocmi o 
situație contabilă transparentă care oferă o 
imagine reală a activelor Uniunii și a 
execuției bugetare.

Or. en


