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Amendamentul 13
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Uniunea trebuie, de asemenea, să 
încurajeze în mod eficient cooperarea 
teritorială între regiunile ultraperiferice și 
statele învecinate, deoarece aceste regiuni 
trebuie considerate avanposturi 
privilegiate ale Uniunii pentru 
consolidarea relațiilor dintre Uniunea 
Europeană, pe de o parte, și America de 
Nord, America Centrală, America de Sud, 
Africa și India, pe de altă parte.

Or. pt

Amendamentul 14
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Reamintește că, fără regiunile sale 
ultraperiferice, Uniunea nu ar beneficia 
de aceste „avanposturi” apropiate de alte 
continente și că teritoriul geografic al 
Uniunii ar fi în mod clar mai limitat. 
Datorită poziției pe care o au, acestea se 
bucură de o situație privilegiată pentru 
aprofundarea relațiilor externe, facilitând 
afirmarea poziției Uniunii Europene la 
nivel mondial. Acesta este motivul pentru 
care regiunile ultraperiferice trebuie să 
integreze politica europeană de vecinătate 
și să utilizeze instrumentele acesteia, 
îndeosebi, instrumentele de cooperare 
transfrontalieră.
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Or. pt

Amendamentul 15
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Consideră că integrarea și 
deschiderea acestor regiuni și spații 
geografice în afara Uniunii nu sunt – și 
nu pot fi – afectate de depărtarea lor 
geografică. Multitudinea de legături 
istorice, lingvistice și culturale care există 
între regiunile ultraperiferice și diverse 
teritorii din lume le conferă acestora o 
situație privilegiată pentru aprofundarea 
acestor relații care permit Uniunii 
Europene să își afirme poziția la nivel 
mondial.

Or. pt

Amendamentul 16
François Alfonsi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cadrul politicii europene de 
vecinătate, Uniunea oferă țărilor vecine o 
relație privilegiată, întemeiată pe 
angajamentul reciproc de a respecta și a 
promova valorile democrației și drepturile 
omului, statul de drept, buna guvernanță și 
principiile economiei de piață și 
dezvoltarea durabilă.

(5) În cadrul politicii europene de 
vecinătate, Uniunea oferă țărilor vecine o 
relație privilegiată, întemeiată pe 
angajamentul reciproc de a respecta și a 
promova valorile democrației, drepturile 
omului, drepturile minorităților, statul de 
drept, buna guvernanță și principiile 
economiei de piață și dezvoltarea durabilă.

Or. fr
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Amendamentul 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Sprijinul prevăzut în temeiul acestui 
instrument și al Fondului european de 
dezvoltare regională ar trebui să fie 
furnizat pentru programe de cooperare 
transfrontalieră de-a lungul frontierelor 
externe ale Uniunii Europene, între țările 
partenere și statele membre, în vederea 
promovării unei dezvoltări regionale 
integrate și durabile între regiuni de 
frontieră învecinate și a unei integrări 
teritoriale armonioase în întreaga Uniune și 
cu țările învecinate.

(8) Sprijinul prevăzut în temeiul acestui 
instrument și al Fondului european de 
dezvoltare regională ar trebui să fie 
furnizat pentru programe de cooperare 
transfrontalieră de-a lungul frontierelor 
externe ale Uniunii Europene, între țările 
partenere și statele membre, în vederea 
promovării unei dezvoltări regionale 
integrate și durabile între regiuni de 
frontieră învecinate și a unei integrări 
teritoriale armonioase în întreaga Uniune și 
cu țările învecinate. În vederea asigurării 
unei aplicări eficiente a cooperării 
transfrontaliere la frontierele externe, este 
important ca normele care o 
reglementează să fie armonizate cu cele 
aplicabile cooperării teritoriale europene.

Or. fr

Amendamentul 18
Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În vederea garantării clarității 
normelor de aplicare a programelor de 
cooperare transfrontalieră și a 
flexibilității cerute de aceste programe, 
este necesar să se aibă în vedere 
regruparea elementelor care definesc 
cooperarea transfrontalieră într-un
singur pachet comun, în locul dispozițiilor 
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comune de punere în aplicare, care nu 
definesc decât parțial procedurile privind 
cooperarea transfrontalieră.

Or. fi

Amendamentul 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Având în vedere progresele 
înregistrate în bazinul mediteraneean în 
urma Primăverii arabe, este necesară o 
politică euromediteraneeană integrată, 
îndeosebi în vederea încurajării 
investițiilor, a promovării creșterii și 
ocupării forței de muncă și a asigurării 
unei dezvoltări echilibrate a regiunilor de 
pe cele două maluri ale Mediteranei.

Or. fr

Amendamentul 20
Riikka Manner

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Uniunea Europeană s-a angajat în 
favoarea dimensiunii septentrionale a 
parteneriatului și, prin urmare, trebuie să 
dezvolte instrumentele care fac posibilă 
participarea la cooperarea 
transfrontalieră. Pentru a obține o 
descriere detaliată a parcursului 
finanțării dimensiunii septentrionale în 
următoarea perioadă de programare, ar fi 
necesar ca în cadrul prezentului 
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regulament să se regrupeze dispozițiile 
referitoare la această chestiune. 

Or. fi

Justificare

Dimensiunea septentrională se bucură de o specificitate regională puternică; în plus, țările 
participante iau parte la cooperare în cadrul unor programe de cooperare transfrontalieră 
ale instrumentului european de vecinătate și parteneriat.

Amendamentul 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să amelioreze coerența și 
complementaritatea politicilor lor privind 
cooperarea cu țările învecinate. În vederea 
asigurării faptului că activitatea de 
cooperare a Uniunii și cea a statelor 
membre se completează și se susțin 
reciproc, este oportun să se prevadă o 
programare comună, care ar trebui să fie 
pusă în aplicare ori de câte de ori este 
posibil și necesar.

(15) Uniunea și statele sale membre ar 
trebui să amelioreze coerența, eficiența și 
complementaritatea politicilor lor privind 
cooperarea cu țările învecinate. În vederea 
asigurării faptului că activitatea de 
cooperare a Uniunii și cea a statelor 
membre se completează și se susțin 
reciproc, îndeosebi în domenii precum 
energia, transporturile, educația și 
cercetarea, este oportun să se prevadă o 
programare și o finanțare comune, care ar 
trebui să fie pusă în aplicare ori de câte de 
ori este posibil și necesar.

Or. fr

Amendamentul 22
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul furnizat de Uniune în temeiul (2) Sprijinul furnizat de Uniune în temeiul 
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prezentului regulament este utilizat în 
beneficiul țărilor partenere, dar poate fi
utilizat și în avantajul comun al UE și al 
țărilor partenere.

prezentului regulament este utilizat în 
beneficiul țărilor partenere, dar trebuie
utilizat și în avantajul comun al UE și al 
țărilor partenere.

Or. fr

Amendamentul 23
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul furnizat în temeiul prezentului 
regulament promovează o cooperare 
politică sporită și o integrare economică 
progresivă între Uniune și țările partenere 
și, în special, punerea în aplicare a 
acordurilor de parteneriat și cooperare, a 
acordurilor de asociere sau a altor acorduri 
existente și viitoare, precum și a unor 
planuri de acțiune stabilite în comun.

(1) Sprijinul furnizat în temeiul prezentului 
regulament promovează o cooperare
politică sporită și o integrare economică și 
socială progresivă între Uniune și țările 
partenere și, în special, punerea în aplicare 
a acordurilor de parteneriat și cooperare, a 
acordurilor de asociere sau a altor acorduri 
existente și viitoare, precum și a unor 
planuri de acțiune stabilite în comun.

Or. pl

Amendamentul 24
François Alfonsi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) promovarea drepturilor omului și a 
libertăților fundamentale, statutul de drept, 
principiile egalității, instituirea unei 
democrații solide și durabile, promovarea 
bunei guvernanțe și dezvoltarea unei 
societăți civile active, inclusiv partenerii 
sociali; 

(a) promovarea drepturilor omului, a 
drepturilor minorităților și a libertăților 
fundamentale, statul de drept, principiile 
egalității, instituirea unei democrații solide 
și durabile, promovarea bunei guvernanțe 
și dezvoltarea unei societăți civile active, 
inclusiv partenerii sociali; 
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Or. fr

Amendamentul 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) crearea condițiilor propice pentru o 
mobilitate bine gestionată a persoanelor și 
promovarea contactelor interpersonale;

(c) crearea condițiilor propice pentru o 
mobilitate bine gestionată a persoanelor și 
promovarea contactelor interpersonale; în 
acest sens, este necesară promovarea 
dezvoltării Universității euro-
mediteraneene (EMUNI), precum și a 
schimburilor universitare și între studenți. 
În plus, este necesar să se evidențieze 
rolul determinant al cooperării la nivelul 
orașelor și al partenerilor sociali ai 
Uniunii Europene și ai vecinilor săi, în 
contextul colaborării cu 
Adunarea autorităților locale și regionale 
din zona euromediteraneeană (ARLEM);

Or. fr

Amendamentul 26
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) crearea condițiilor propice pentru o 
mobilitate bine gestionată a persoanelor și 
promovarea contactelor interpersonale;

(c) crearea condițiilor propice pentru o 
mobilitate bine gestionată a persoanelor și 
promovarea contactelor interpersonale, 
inclusiv, îndeosebi, a acțiunilor din 
domeniile cultural și sportiv;

Or. pl
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Amendamentul 27
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea 
sărăciei, inclusiv prin dezvoltarea 
sectorului privat; promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale interne, 
dezvoltarea rurală, acțiuni de combatere a 
schimbărilor climatice și rezistența la 
dezastre;

(d) dezvoltarea durabilă și favorabilă 
incluziunii sub toate aspectele, reducerea 
sărăciei, inclusiv prin dezvoltarea 
sectorului privat; promovarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale interne, 
urmărirea într-o mai mare măsură a 
interesului comun al țărilor participante, 
dezvoltarea rurală, acțiuni de combatere a 
schimbărilor climatice și rezistența la 
dezastre;

Or. en

Amendamentul 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) colaborarea subregională, regională și 
între țările învecinate, precum și 
cooperarea transfrontalieră.

(f) colaborarea subregională, regională și 
între țările învecinate, precum și 
cooperarea transfrontalieră; în special, este 
necesar să se dezvolte rețelele 
transeuropene, infrastructurile de 
transport și, îndeosebi, autostrăzile 
maritime în vederea promovării 
schimburilor și a facilitării mobilității 
între regiunile europene și regiunile 
învecinate;

Or. fr

Amendamentul 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) promovarea creării de sinergii și 
consolidarea coordonării între diferitele 
fonduri și programe ale mecanismului de 
preaderare și ale politicii de vecinătate.

Or. fr

Amendamentul 30
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) consolidarea controalelor la 
frontierele externe ale Uniunii Europene;

Or. fr

Amendamentul 31
Alain Cadec

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Acest sprijin nu presupune niciun fel 
de obligații pentru Uniunea Europeană în 
cazul unei eventuale cereri de aderare din 
partea țărilor vizate.

Or. fr
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Amendamentul 32
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează 
în temeiul prezentului regulament fiecărei 
țări partenere este diferențiat în ceea ce 
privește forma și sumele acordate în 
funcție de angajamentul țării partenere pe 
calea reformelor și de progresele 
înregistrate de aceasta în punerea în 
aplicare a reformelor respective. Această 
diferențiere reflectă nivelul de ambiție al 
parteneriatului țării respective cu Uniunea, 
progresele pe care aceasta le-a înregistrat 
în construirea unei democrații profunde și 
durabile și în punerea în aplicare a 
obiectivelor convenite în materie de 
reformă, necesitățile și capacitățile țării, 
precum și eventualul impact al sprijinului 
Uniunii.

(1) Sprijinul pe care Uniunea îl furnizează 
în temeiul prezentului regulament fiecărei 
țări partenere este diferențiat în ceea ce 
privește forma și sumele acordate în 
funcție de angajamentul țării partenere pe 
calea dezvoltării și a reformelor și de 
progresele înregistrate de aceasta în 
punerea în aplicare a reformelor respective. 
Această diferențiere reflectă nivelul de 
ambiție al parteneriatului țării respective cu 
Uniunea, progresele pe care aceasta le-a 
înregistrat în construirea unei democrații 
profunde și durabile și în punerea în 
aplicare a obiectivelor convenite în materie 
de reformă, necesitățile și capacitățile țării, 
precum și eventualul impact al sprijinului 
Uniunii.

Or. fi

Amendamentul 33
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru aplicarea corectă a 
principiului parteneriatului, prevăzut la 
alineatul (2), sunt necesare sprijinirea 
consolidării capacităților și îmbunătățirea 
situației partenerilor vizați, ceea ce se 
poate realiza prin adoptarea de măsuri 
instituționale de consolidare a 
capacităților cu sprijinul prezentului 
instrument.
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Or. en

Amendamentul 34
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia, statele membre și Banca 
Europeană de Investiții (BEI) asigură 
coerența între sprijinul furnizat în temeiul 
prezentului regulament și alte tipuri de 
sprijin acordate de Uniune, de statele 
membre și de Banca Europeană de 
Investiții.

(2) Comisia, statele membre și Banca 
Europeană de Investiții (BEI) asigură 
coerența între sprijinul furnizat în temeiul 
prezentului regulament și alte tipuri de 
sprijin acordate de Uniune, de statele 
membre și de Banca Europeană de 
Investiții. Sinergia dintre aceste programe 
este esențială pentru atingerea și 
consolidarea reciprocă a obiectivelor la 
nivel regional și transfrontalier.

Or. ro

Amendamentul 35
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) programe de cooperare transfrontalieră 
care vizează cooperarea între unul sau mai 
multe state membre, pe de o parte, și una 
sau mai multe țări partenere și/sau 
Federația Rusă, pe de altă parte, care se 
desfășoară de-a lungul părții lor comune a 
frontierei externe a UE.

(c) programe de cooperare transfrontalieră 
și de cooperare între regiunile unui stat 
membru care vizează cooperarea între unul 
sau mai multe state membre, pe de o parte, 
și una sau mai multe țări partenere și/sau 
Federația Rusă, pe de altă parte, care se 
desfășoară de-a lungul părții lor comune a 
frontierei externe a UE.

Or. bg
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Amendamentul 36
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru frontiere maritime, care acoperă 
unitățile corespunzătoare nivelului NUTS 3 
sau echivalente, situate de-a lungul 
frontierelor maritime dintre statele membre 
și țările partenere și/sau Federația Rusă, 
separate de o distanță maximă de 150 km, 
fără a aduce atingere eventualelor ajustări 
necesare pentru a asigura consecvența și 
continuitatea acțiunilor de cooperare;

(b) pentru frontiere maritime, care acoperă 
unitățile corespunzătoare nivelului NUTS 3 
sau echivalente, situate de-a lungul 
frontierelor maritime dintre statele membre 
și țările partenere și/sau Federația Rusă, 
separate de o distanță maximă de 150 km, 
cu excepția regiunilor ultraperiferice, în 
cazul cărora această restricție nu se 
aplică, fără a aduce atingere eventualelor 
ajustări necesare pentru a asigura 
consecvența și continuitatea acțiunilor de 
cooperare;

Or. pt

Amendamentul 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) contribuțiilor la programele 
transnaționale instituite în temeiul 
Regulamentului (UE) nr.[...] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din [...] privind dispoziții specifice 
referitoare la sprijinul furnizat de Fondul 
european de dezvoltare regională pentru 
obiectivul de cooperare teritorială 
europeană, la care participă țări partenere 
și/sau Federația Rusă.

(g) contribuțiilor la strategiile 
macroregionale existente și viitoare și la 
programele transnaționale instituite în 
temeiul Regulamentului (UE) nr.[...] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din [...] privind dispoziții specifice 
referitoare la sprijinul furnizat de Fondul 
european de dezvoltare regională pentru 
obiectivul de cooperare teritorială 
europeană, la care participă țări partenere 
și/sau Federația Rusă.

Or. fr
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Amendamentul 38
François Alfonsi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) contribuțiilor la programele 
transnaționale stabilite în cadrul unei 
strategii macroregionale extinse la țările 
partenere ale politicii europene de 
vecinătate și/sau ale Federației Ruse;

Or. fr

Amendamentul 39
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alocările indicative de fonduri pentru 
programele operaționale comune sunt 
stabilite în principal în funcție de
populația zonelor eligibile. La stabilirea 
alocărilor indicative, se pot efectua ajustări 
pentru a reflecta necesitatea unui echilibru 
între contribuțiile de la Fondul european 
pentru dezvoltare regională și contribuțiile 
furnizate de la bugetul acestui instrument, 
precum și alți factori care afectează 
intensitatea cooperării, cum ar fi 
caracteristicile specifice ale zonelor de 
frontieră și capacitatea lor de a gestiona și 
a absorbi sprijinul furnizat de Uniune.

(4) Alocările indicative de fonduri pentru 
programele operaționale comune sunt 
stabilite pe baza unor criterii pertinente 
pentru zonele eligibile. La stabilirea 
alocărilor indicative, se pot efectua ajustări 
pentru a reflecta necesitatea unui echilibru 
între contribuțiile de la Fondul european 
pentru dezvoltare regională și contribuțiile 
furnizate de la bugetul acestui instrument, 
precum și alți factori care afectează 
intensitatea cooperării, cum ar fi 
caracteristicile specifice ale zonelor de 
frontieră și capacitatea lor de a gestiona și 
a absorbi sprijinul furnizat de Uniune.

Or. en

Amendamentul 40
Riikka Manner
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Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Alocările indicative de fonduri pentru 
programele operaționale comune sunt 
stabilite în principal în funcție de populația 
zonelor eligibile. La stabilirea alocărilor 
indicative, se pot efectua ajustări pentru a 
reflecta necesitatea unui echilibru între 
contribuțiile de la Fondul european pentru 
dezvoltare regională și contribuțiile 
furnizate de la bugetul acestui instrument, 
precum și alți factori care afectează 
intensitatea cooperării, cum ar fi 
caracteristicile specifice ale zonelor de 
frontieră și capacitatea lor de a gestiona și 
a absorbi sprijinul furnizat de Uniune.

(4) Alocările indicative de fonduri pentru 
programele operaționale comune sunt 
stabilite în principal în funcție de populația 
zonelor eligibile. La stabilirea alocărilor 
indicative, se pot efectua ajustări pentru a 
reflecta necesitatea unui echilibru între 
contribuțiile de la Fondul european pentru 
dezvoltare regională și contribuțiile 
furnizate de la bugetul acestui instrument, 
precum și alți factori care afectează 
intensitatea cooperării, cum ar fi 
caracteristicile specifice ale zonelor de 
frontieră și capacitatea lor de a gestiona și 
a absorbi sprijinul furnizat de Uniune. Este 
necesar să se stabilească mai clar 
alocarea fondurilor pe baza unor 
eventuale alte criterii.

Or. fi

Amendamentul 41
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Criteriile pertinente prevăzute la 
alineatul (4) sunt adoptate prin 
intermediul unui act delegat.

Or. en

Amendamentul 42
Evgeni Kirilov
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În anul care urmează aprobării 
documentului de programare prevăzut la 
articolul 9, țările participante prezintă 
împreună Comisiei propuneri de programe 
operaționale comune. Comisia adoptă 
fiecare program operațional comun după 
verificarea conformității acestuia cu 
prezentul regulament, cu documentul de 
programare și cu normele de aplicare.

(4) În anul care urmează aprobării 
documentului de programare prevăzut la 
articolul 9, țările participante prezintă 
împreună Comisiei propuneri de programe 
operaționale comune. Comisia adoptă 
fiecare program operațional comun după 
verificarea conformității acestuia cu 
prezentul regulament, cu documentul de 
programare și cu normele de aplicare, în 
termen de trei luni de la prezentarea 
acestuia de către țările participante.

Or. en

Amendamentul 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În cazul în care o țară participantă se 
angajează să cofinanțeze un program, 
programul operațional comun clarifică 
acordurile privind furnizarea, utilizarea și 
monitorizarea cofinanțării. Acordul de 
finanțare aferent este semnat de toate 
țările participante.

(10) În cazul în care o țară participantă se 
angajează să cofinanțeze un program, 
programul operațional comun clarifică 
acordurile privind furnizarea, utilizarea și 
monitorizarea cofinanțării.

Or. fr

Amendamentul 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a permite pregătirea adecvată a 
punerii în aplicare a programelor 
operaționale comune, cheltuielile suportate 
după înaintarea către Comisie a 
programelor operaționale comune sunt 
eligibile începând cu 1 ianuarie 2014.

(3) Pentru a permite pregătirea adecvată a 
punerii în aplicare a programelor 
operaționale comune, cheltuielile suportate 
sunt eligibile începând cu data la care 
programul operațional a fost înaintat 
Comisiei sau începând cu 1 ianuarie 2014, 
în cazul în care această dată este 
anterioară celei menționate mai sus.

Or. fr

Amendamentul 45
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Normele de aplicare prin care se
stabilesc dispozițiile specifice privind 
punerea în aplicare a prezentului titlu se 
adoptă prin act delegat, în conformitate cu 
articolul 14. 

(1) Normele de aplicare prin care se 
stabilesc dispozițiile specifice privind 
punerea în aplicare a prezentului titlu se 
adoptă prin act delegat, în conformitate cu 
articolul 14. Prezentul regulament, 
împreună cu instrumentele de finanțare a 
politicii europene de vecinătate în temeiul 
normelor de aplicare a cooperării 
transfrontaliere, va crea un cadru flexibil 
aplicabil instrumentelor de finanțare a 
politicii de vecinătate pentru punerea în 
aplicare a programelor de cooperare 
transfrontalieră. În ceea ce privește 
cooperarea transfrontalieră, Comisia ar 
trebui să ia în considerare posibilitatea de 
regrupare a dispozițiilor distincte pentru 
evitarea riscului unei incompatibilități 
între regulile de punere în aplicare a 
programelor de cooperare 
transfrontalieră și normele de punere în 
aplicare comune în domeniul relațiilor 
externe sau dispozițiile naționale ale 
țărilor participante;
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Or. fi

Amendamentul 46
Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Este important să existe mai degrabă 
o gestiune partajată, o armonizare cu 
practicile rezultate în urma cooperării 
teritoriale europene și o cooperare reală. 
Baza de reglementare permite țărilor 
participante să ajungă la un acord cu 
privire la diferite moduri de gestionare.

Or. en

Justificare

Programele de cooperare transfrontalieră ale IEVP cu privire la frontierele externe se 
desfășoară în medii foarte diferite: o parte se axează într-o mai mare măsură pe cooperarea 
ce implică o participare importantă a țărilor partenere; altele sunt situate mai aproape de 
programele de asistență tehnică.

Amendamentul 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Aspectele reglementate de normele de 
aplicare includ dispoziții privind:

(2) Aspectele reglementate de normele de 
aplicare includ dispoziții privind, printre 
altele, următoarele chestiuni:

Or. fr

Amendamentul 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pregătirea, modificarea și încheierea 
programelor operaționale comune;

(b) conținutul, pregătirea, modificarea și 
încheierea programelor operaționale 
comune;

Or. fr

Amendamentul 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) rolul și funcția structurilor programului: 
Comitetul comun de monitorizare, 
autoritatea de gestionare și secretariatul 
tehnic comun al acesteia, comitetele de 
selecție comune, inclusiv componența 
permanentă, identificarea efectivă, 
responsabilitatea și răspunderea, descrierea 
sistemelor de gestiune și control, precum și 
condițiile privind gestionarea tehnică și 
financiară a sprijinului furnizat de Uniune, 
inclusiv eligibilitatea cheltuielilor;

(c) rolul și funcția structurilor programului: 
Comitetul comun de monitorizare, 
autoritatea de gestionare și secretariatul 
tehnic comun al acesteia, comitetul de 
selecție a proiectelor, inclusiv componența 
permanentă, identificarea efectivă, 
responsabilitatea și răspunderea acestuia, 
descrierea sistemelor de gestiune și control, 
precum și condițiile privind gestionarea 
tehnică și financiară a sprijinului furnizat 
de Uniune, inclusiv eligibilitatea 
cheltuielilor și procedurile de recuperare;

Or. fr

Amendamentul 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procedurile de recuperare, (d) monitorizarea și evaluarea programelor 
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monitorizarea și evaluarea; operaționale comune;

Or. fr

Amendamentul 51
François Alfonsi
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind 
suspendarea acordării ajutorului prevăzute 
în acordurile de parteneriat și cooperare și 
în acordurile de asociere încheiate cu țări și 
regiuni partenere, în cazul în care o țară 
parteneră nu se conformează principiilor 
democrației, statului de drept și respectării 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale, Uniunea invită țara în cauză 
să organizeze consultări în vederea găsirii 
unei soluții acceptabile pentru ambele 
părți, cu excepția cazurilor de extremă 
urgență. Atunci când consultările cu țara în 
cauză nu permit găsirea unei soluții 
acceptabile pentru ambele părți, sau dacă 
aceste consultări sunt refuzate ori în caz de 
extremă urgență, Consiliul poate lua 
măsurile corespunzătoare în conformitate 
cu articolul 215 alineatul (1) din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene, 
care ar putea include suspendarea totală 
sau parțială a sprijinului furnizat de 
Uniune.

Fără a aduce atingere dispozițiilor privind 
suspendarea acordării ajutorului prevăzute 
în acordurile de parteneriat și cooperare și 
în acordurile de asociere încheiate cu țări și 
regiuni partenere, în cazul în care o țară 
parteneră nu se conformează principiilor 
democrației, statului de drept și respectării 
drepturilor omului, a drepturilor 
minorităților și a libertăților fundamentale, 
Uniunea invită țara în cauză să organizeze 
consultări în vederea găsirii unei soluții 
acceptabile pentru ambele părți, cu 
excepția cazurilor de extremă urgență. 
Atunci când consultările cu țara în cauză 
nu permit găsirea unei soluții acceptabile 
pentru ambele părți, sau dacă aceste 
consultări sunt refuzate ori în caz de 
extremă urgență, Consiliul poate lua 
măsurile corespunzătoare în conformitate 
cu articolul 215 alineatul (1) din Tratatul 
privind Funcționarea Uniunii Europene, 
care ar putea include suspendarea totală 
sau parțială a sprijinului furnizat de 
Uniune.

Or. fr

Amendamentul 52
Dimitar Stoyanov
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar disponibil pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament pentru perioada 2014-2020 este 
de 18 182 300 000 EUR (în prețuri 
curente). Până la 5 % din valoarea 
pachetului financiar se alocă programelor 
de cooperare transfrontalieră prevăzute la 
articolul 6 alineatul (1) litera (c).

(1) Pachetul financiar disponibil pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament pentru perioada 2014-2020 este 
de 18 182 300 000 EUR (în prețuri 
curente). Până la 7 % din valoarea 
pachetului financiar se alocă programelor 
de cooperare transfrontalieră și de 
cooperare între regiunile unui stat 
membru prevăzute la articolul 6 alineatul 
(1) litera (c).

Or. bg


