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Amendamentul 1
Mojca Kleva

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Criza financiară mondială fără 
precedent și încetinirea creșterii economice 
au adus prejudicii grave creșterii 
economice și stabilității financiare și au 
deteriorat puternic condițiile economice și 
financiare în mai multe state membre. În 
special, anumite state membre se confruntă 
cu dificultăți grave sau sunt amenințate de 
astfel de dificultăți, în special cu probleme 
legate de creșterea lor economică și 
stabilitatea lor financiară și cu o deteriorare 
a situației deficitului și datoriei lor, 
cauzate, de asemenea, de conjunctura 
economică și financiară internațională.

(1) Criza financiară mondială fără 
precedent și încetinirea creșterii economice 
au adus prejudicii grave creșterii 
economice și stabilității financiare. Criza 
nu numai că a determinat deteriorarea 
puternică a condițiilor economice și 
financiare în mai multe state membre, ci a 
și dus la creșterea substanțială a 
șomajului, în special în rândul tinerilor, a 
deteriorat situația economică a femeilor, a 
exercitat presiune asupra sustenabilității 
sistemelor de protecție socială și a 
determinat și deteriorarea puternică a 
condițiilor sociale. În plus, în special, 
anumite state membre se confruntă cu 
dificultăți grave sau sunt amenințate de 
astfel de dificultăți, în special de probleme 
legate de creșterea economică și stabilitatea 
financiară și de o deteriorare a situației 
deficitului și a datoriei lor, cauzate, printre 
altele, de mediul economic și financiar 
internațional.

Or. en

Amendamentul 2
Mojca Kleva

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu toate că s-au luat deja măsuri 
importante pentru a contracara efectele 
negative ale crizei, inclusiv prin 

(2) Cu toate că s-au luat deja măsuri 
importante pentru a contracara efectele 
negative ale crizei, inclusiv prin 
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modificarea cadrului legislativ, impactul 
crizei financiare asupra economiei reale, 
asupra pieței muncii și a cetățenilor este 
resimțit pe scară largă. Presiunea la care 
sunt supuse resursele financiare naționale 
crește tot mai mult, fiind necesare măsuri 
suplimentare pentru a atenua această 
presiune prin utilizarea optimă și la 
maximum a finanțării din fondurile 
structurale și din Fondul de coeziune.

modificarea cadrului legislativ, impactul 
crizei financiare asupra economiei reale, 
asupra pieței muncii și a cetățenilor este 
resimțit pe scară largă. Presiunea la care 
sunt supuse resursele financiare naționale 
crește tot mai mult, fiind necesar să se ia 
rapid măsuri suplimentare pentru a atenua 
această presiune prin utilizarea optimă și la 
maximum a finanțării din fondurile 
structurale și din Fondul de coeziune.

Or. en

Amendamentul 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Acordul între creditori și acordul de 
împrumut (Loan Facility Agreement) 
încheiate pentru Grecia la 8 mai 2010 au 
intrat în vigoare la 11 mai 2010. Acesta din 
urmă prevede că acordul între creditori 
rămâne în vigoare în întregime pe o 
perioadă de programare de trei ani, atât 
timp cât există sume neachitate în temeiul 
acordului de împrumut.

(6) Acordul între creditori și acordul de 
împrumut încheiate pentru Grecia la 8 mai 
2010 au intrat în vigoare la 11 mai 2010. 
Acesta din urmă prevede că acordul între 
creditori rămâne în vigoare în întregime pe 
o perioadă de programare de trei ani, atât 
timp cât există sume neachitate în temeiul 
acordului de împrumut.

Or. en

Amendamentul 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin Decizia 2009/102/CE a Consiliului 
din 4 noiembrie 2008, Decizia 
2009/290/CE a Consiliului din 20 ianuarie 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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2009 și Decizia 2009/459/CE a Consiliului 
din 6 mai 2009, Ungaria, Letonia și 
România au beneficiat de acest tip de 
asistență financiară.

Or. en

Amendamentul 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a facilita gestionarea finanțării 
din partea Uniunii, pentru a sprijini 
accelerarea investițiilor în statele membre 
și în regiuni, precum și pentru a îmbunătăți 
disponibilitatea de fonduri pentru 
economie, este necesar să se permită 
creșterea plăților intermediare din fondurile 
structurale și din Fondul de coeziune, cu o 
sumă echivalentă cu zece puncte 
procentuale în plus față de rata reală de 
cofinanțare pentru fiecare axă prioritară în 
cazul statelor membre care se confruntă cu 
dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor 
financiară și care au solicitat să beneficieze 
de această măsură.

(13) Pentru a facilita gestionarea finanțării 
din partea Uniunii, pentru a sprijini 
accelerarea investițiilor în statele membre 
și în regiuni, precum și pentru a îmbunătăți 
disponibilitatea de fonduri pentru 
implementarea politicii de coeziune, este 
necesar să se permită, în cazuri justificate, 
temporar și fără a aduce atingere 
perioadei de programare 2014-2020,
creșterea plăților intermediare din fondurile 
structurale și din Fondul de coeziune, cu o 
sumă echivalentă cu zece puncte 
procentuale în plus față de rata reală de 
cofinanțare pentru fiecare axă prioritară în 
cazul statelor membre care se confruntă cu 
dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor 
financiară și care au solicitat să beneficieze 
de această măsură. Prin urmare, 
contrapartida națională necesară va fi 
redusă în consecință, fără a fi nevoie să se 
modifice programele operaționale.

Or. en

Amendamentul 6
Mojca Kleva

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a facilita gestionarea finanțării 
din partea Uniunii, pentru a sprijini 
accelerarea investițiilor în statele membre 
și în regiuni, precum și pentru a îmbunătăți 
disponibilitatea de fonduri pentru 
economie, este necesar să se permită 
creșterea plăților intermediare din fondurile 
structurale și din Fondul de coeziune, cu o 
sumă echivalentă cu zece puncte 
procentuale în plus față de rata reală de 
cofinanțare pentru fiecare axă prioritară în 
cazul statelor membre care se confruntă cu 
dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor 
financiară și care au solicitat să beneficieze 
de această măsură.

(13) Pentru a facilita gestionarea finanțării 
din partea Uniunii, pentru a sprijini 
accelerarea investițiilor în statele membre 
și în regiuni, precum și pentru a îmbunătăți 
disponibilitatea de fonduri pentru 
economie, este necesar să se permită 
creșterea plăților intermediare din fondurile 
structurale și din Fondul de coeziune, cu o 
sumă echivalentă cu zece puncte 
procentuale în plus față de rata reală de 
cofinanțare pentru fiecare axă prioritară în 
cazul statelor membre care se confruntă cu 
dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor 
financiară și care au solicitat să beneficieze 
de această măsură. Creșterea temporară a 
ratelor de cofinanțare ar trebui să meargă 
în tandem cu acordarea unei priorități 
mai mare proiectelor privitoare la 
creștere, potențialul de creare de locuri de 
muncă într-o economie durabilă, precum 
și la investițiile în educație, formare și 
competențe.

Or. en

Amendamentul 7
Mojca Kleva

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 13a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Comisia ar trebui invitată să facă tot 
posibilul pentru a-și extinde sprijinul 
către toate statele membre implicate 
pentru a le ajuta să îmbunătățească 
absorbția fondurilor, să-și consolideze 
capacitatea administrativă și să accelereze 
punerea în aplicare pe teren.

Or. en
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Amendamentul 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este oportun ca normele privind 
calcularea plăților intermediare și a plății 
soldului pentru programele operaționale pe 
perioada în care statele membre primesc 
asistență financiară pentru remedierea 
dificultăților grave cu privire la stabilitatea 
lor financiară să fie revizuite în consecință.

(14) Este oportun ca normele privind 
calcularea plăților intermediare pentru 
programele operaționale pe perioada în 
care statele membre primesc asistență 
financiară pentru remedierea dificultăților 
grave cu privire la stabilitatea lor 
financiară să fie revizuite în consecință.

Or. en

Amendamentul 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Este necesar să existe rapoarte 
adecvate privind folosirea sumelor 
majorate puse la dispoziția statelor 
membre care beneficiază de plățile 
intermediare majorate în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 10
Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 17a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Punerea în aplicare a programelor 
operaționale și a proiectelor în domeniul 
infrastructurii și al investițiilor productive 
în Grecia se confruntă cu mari probleme 
deoarece, printre altele, băncile grecești 
nu au suficiente lichidități pentru a onora 
angajamentele contractuale noi sau 
existente. În asemenea circumstanțe este 
periclitată furnizarea cofinanțării 
necesare pentru proiecte și programe. În 
plus, sprijinul Băncii Europene de 
Investiții (BEI) pentru asigurarea 
contrapartidei financiare și pentru 
investițiile la fața locului în cadrul 
programelor UE se confruntă cu 
dificultăți din cauza expunerii crescânde 
la risc al BEI față de contrapartidele 
grecești.

Or. de

Amendamentul 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Creșterea preconizată a plăților 
itnermediare ar trebui analizată inclusiv 
în contextul constrângerilor bugetare cu 
care se confruntă toate statele membre, 
care ar trebui să fie reflectate în mod 
corespunzător în bugetul UE. Prin 
urmare, aplicarea mecanismului este 
limitată până la sfârșitul lui 2013.

Or. en
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Amendamentul 12
Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 17b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17b) Pentru a reduce riscurile 
antemenționate și pentru a face mai 
rapidă punerea în aplicare a programelor 
și proiectelor operaționale, precum și 
pentru a consolida redresarea economică, 
ar fi potrivit ca autoritățile de gestionare 
ale statelor membre care s-au confruntat 
cu dificultăți majore privind stabilitatea 
financiară și cărora li s-a acordat 
asistență financiară în conformitate cu 
unul dintre mecanismele de mai sus să 
poată contribui resurse financiare din 
programe operaționale pentru a stabili un 
fond de garantare, un fond de împrumut
și un fond de capital de risc instituite la 
nivelul Uniunii pentru sprijinirea 
proiectelor și operațiunilor prevăzute în 
cadrul unui program operațional. 
Activitățile unor asemenea fonduri pot 
include, în special, măsuri pentru a 
garanta activitățile BEI, pentru a favoriza 
accesul întreprinderilor la finanțare, în 
special în cazul întreprinderilor mici și 
mijlocii, precum și pentru proiectele 
realizate prin parteneriate public-privat.

Or. en

Amendamentul 13
Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 17c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17c) În această privință, este necesar să 
se mobilizeze resurse financiare pentru 
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statele membre care operează în virtutea 
unui program de ajustare sub forma unei 
plăți în avans din fondurile structurale și 
Fondul de coeziune.

Or. en

Amendamentul 14
Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 14 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1
La articolul 14 alineatul (1), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(1) „Bugetul Uniunii Europene alocat 
fondurilor este executat în cadrul 
gestionării partajate între statele membre 
și Comisie, în sensul articolului 53 
alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002 al 
Consiliului din 25 iunie 2002 privind 
Regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităților 
Europene, cu excepția asistenței tehnice 
menționate la articolul 45 din prezentul 
regulament și a activităților menționate la 
articolul 36 alineatul (2a).”

Or. en

Amendamentul 15
Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 36 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1a
La articolul 36 se adaugă următorul 
alineat:
„(2 a) Pentru statele membre care 
îndeplinesc condițiile menționate la 
articolul 77 alineatul (2), autoritățile de 
gestionare pot contribui resurse 
financiare din programe operaționale la 
constituirea unui fond de garantare, a 
unui fond de împrumut și a unui fond de 
capital de risc constituite la nivelul 
Uniunii în sprijinul operațiunilor 
prevăzute sub egida unui program
operațional și puse în aplicare în cadrul 
unei administrări centralizate indirecte în 
conformitate cu articolul 56 alineatul (1) 
din Regulamentul financiar.
Fondul poate furniza garanții pentru 
activitățile BEI atât în ceea ce privește 
investițiile productive, cât și în ceea ce 
privește investițiile în infrastructură și 
proiectele de sprijin implementate prin 
parteneriate public-privat.
De asemenea, fondul poate sprijini 
accesul întreprinderilor la finanțare, în 
special în cazul întreprinderilor mici și 
mijlocii, precum și accesul la finanțare 
prin garanții în cazul băncilor și 
sprijinirea capitalului circulant.
Comisia poate acorda un grant sau poate 
fi parte la un contract de servicii sau la 
alte forme de cooperare cu BEI sau poate 
selecta un organism reglementat prin 
dreptul public sau privat în conformitate 
cu normele aplicabile ale Uniunii.”

Or. en

Amendamentul 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij
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Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 77 – alineatul 2 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la articolul 53 
alineatul (2) și de la articolul 53 alineatul 
(4) a doua teză și de la plafoanele stabilite 
în anexa III, la cererea unui stat membru, 
plățile intermediare și plățile soldului final 
pot fi majorate cu o sumă echivalentă cu 
zece puncte procentuale în plus față de rata 
de cofinanțare aplicabilă fiecărei axe 
prioritare, dar care nu poate depăși sută la 
sută, care trebuie aplicată valorii 
cheltuielilor eligibile nou declarate în 
fiecare declarație de cheltuieli certificată, 
prezentată în perioada în care un stat 
membru îndeplinește una dintre 
următoarele condiții:

(2) Prin derogare de la articolul 53 
alineatul (2) și de la articolul 53 alineatul 
(4) a doua teză și de la plafoanele stabilite 
în anexa III, plățile intermediare sunt 
majorate cu o sumă echivalentă cu zece 
puncte procentuale în plus față de rata de 
cofinanțare aplicabilă fiecărei axe 
prioritare, dar care nu poate depăși sută la 
sută, care trebuie aplicată valorii 
cheltuielilor eligibile nou declarate în 
fiecare declarație de cheltuieli certificată, 
prezentată în perioada în care un stat 
membru îndeplinește una dintre 
următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 77 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Derogarea menționată la alineatul 
(2) este acordată la cererea scrisă a unui 
stat membru care îndeplinește una dintre 
condițiile menționate la literele (a), (b) 
sau (c) de mai sus. Cererea este transmisă 
în termen de două luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament sau în 
termen de două luni de la data la care un 
stat membru îndeplinește una dintre 
condițiile menționate la literele (a), (b) 
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sau (c) de mai sus.

Or. en

Amendamentul 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 77 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b). În cererea sa transmisă Comisiei, 
statul membru justifică necesitatea 
derogării, menționată la alineatul (2), 
furnizând informațiile necesare pentru a 
se constata:
(a) lipsa resurselor pentru contrapartida 
națională, furnizând date privind situația 
sa macroeconomică și fiscală, precum și 
faptul că o creștere a plăților menționate
la alineatul (2) este necesară pentru a 
garanta continuarea punerii în aplicare a 
programelor operaționale;
(b) faptul că problemele persistă chiar 
dacă se folosesc plafoanele maxime 
aplicabile ratelor de cofinanțare din 
anexa III.
Informațiile transmise sunt verificate și 
examinate de către Comisie în calitate de 
elemente justificative; Comisia are 30 de 
zile de la ziua transmiterii cererii pentru a 
aridica o obiecție împotriva fiabilității 
informațiilor transmise. În cazul în care 
Comisia nu ridică obiecții, cererea de 
derogare transmisă de statul membru, 
menționată la alineatul (2), este 
considerată justificată.

Or. en
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Amendamentul 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 77 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Cererea prezintă, de asemenea, în 
detaliu utilizarea preconizată a plăților 
interimare majorate și informații privind 
măsurile complementare prevăzute pentru 
a concentra fondurile asupra 
competitivității, creșterii și ocupării forței 
de muncă, incluzând, dacă este cazul, o 
modificare a programelor operaționale.

Or. en

Amendamentul 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 77 – alineatul 2d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) Valabilitatea derogării menționate la 
alineatul (2) încetează în cazul situațiilor 
cheltuielilor transmise după 31 decembrie 
2013.

Or. en

Amendamentul 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
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Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 77 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Plățile interimare suplimentare 
rezultate în urma aplicării articolului 77 
alineatul (2) sunt puse la dispoziția 
autorității de gestionare în termenul cel 
mai scurt cu putință și sunt folosite doar 
pentru a face plăți în cadrul 
implementării programului operațional.

Or. en

Amendamentul 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 77 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În contextul raportului strategic 
întocmit în conformitate cu articolul 29 
alineatul (1), statele membre furnizează 
Comisiei informațiile corespunzătoare 
privind folosirea plăților interimare 
suplimentare rezultate n urma derogării 
menționate la alineatul (2). Informațiile 
privesc în special modul în care sprijinul 
suplimentar a contribuit la promovarea 
competitivității, a creșterii economice și a 
numărului de locuri de muncă în statul 
membru respectiv. Comisia ține seama de 
aceste informații la pregătirea raportului 
strategic menționat la articolul 30 
alineatul (1).
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Amendamentul 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 77 - alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Alineatele (2) și (3) nu se aplică 
programelor operaționale în temeiul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană.

(5) Alineatele (2), (2a), (2b), (2c), (2d), (3),
(3a), (3b) nu se aplică programelor 
operaționale în temeiul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană.
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