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Amendamentul 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 174 din tratat prevede că, în 
vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, Uniunea urmărește 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor sau 
insulelor defavorizate, a anumitor zone 
rurale, a zonelor afectate de tranziția 
industrială, precum și a regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic. 
Articolul 175 din tratat prevede că Uniunea 
susține realizarea acestor obiective prin 
acțiunea pe care o întreprinde prin 
intermediul Fondului European de 
Orientare și Garantare Agricolă secțiunea 
„Orientare”, al Fondului social european, al 
Fondului european de dezvoltare regională, 
al Băncii Europene de Investiții și al altor
instrumente.

(1) Articolul 174 din tratat prevede că, în 
vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, Uniunea urmărește 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate, a anumitor zone rurale, a 
zonelor afectate de tranziția industrială, 
precum și a regiunilor defavorizate 
puternic și permanent din punct de vedere 
natural sau demografic, spre exemplu a 
regiunilor nordice cu o densitate scăzută 
a populației și a regiunilor insulare, 
transfrontaliere și de munte. De 
asemenea, în vederea maximizării 
eficienței ajutoarelor, ar trebui luate în 
considerare, după caz, zonele urbane 
defavorizate și orașele de frontieră 
îndepărtate. Articolul 175 din tratat 
prevede că Uniunea susține realizarea 
acestor obiective prin acțiunea pe care o 
întreprinde prin intermediul Fondului 
European de Orientare și Garantare 
Agricolă secțiunea „Orientare”, al Fondului 
social european, al Fondului european de 
dezvoltare regională, al Băncii Europene 
de Investiții și al altor instrumente.

Or. es

Justificare

Ar trebui luate în considerare atât regiunile prevăzute la articolul 174, cât și zonele urbane 
defavorizate, zonele rurale aflate în declin și orașele de frontieră îndepărtate.

Amendamentul 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 174 din tratat prevede că, în 
vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, Uniunea urmărește 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor 
defavorizate, a anumitor zone rurale, a
zonelor afectate de tranziția industrială, 
precum și a regiunilor defavorizate 
puternic și permanent din punct de vedere 
natural sau demografic. Articolul 175 din 
tratat prevede că Uniunea susține realizarea 
acestor obiective prin acțiunea pe care o 
întreprinde prin intermediul Fondului 
European de Orientare și Garantare 
Agricolă secțiunea „Orientare”, al Fondului 
social european, al Fondului european de 
dezvoltare regională, al Băncii Europene 
de Investiții și al altor instrumente.

(1) Articolul 174 din tratat prevede că, în 
vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, Uniunea urmărește 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor 
defavorizate, acordându-se o atenție 
deosebită zonelor rurale, zonelor afectate 
de tranziția industrială, precum și 
regiunilor defavorizate puternic și 
permanent din punct de vedere natural sau 
demografic, cum ar fi regiunile cele mai 
nordice, cu densitate foarte scăzută a 
populației, precum și regiunile insulare, 
transfrontaliere și montane. Articolul 175 
din tratat prevede că Uniunea susține 
realizarea acestor obiective prin acțiunea 
pe care o întreprinde prin intermediul 
Fondului European de Orientare și 
Garantare Agricolă secțiunea „Orientare”, 
al Fondului social european, al Fondului 
european de dezvoltare regională, al Băncii 
Europene de Investiții și al altor 
instrumente.

Or. en

Amendamentul 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 174 din tratat prevede că, în 
vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, Uniunea urmărește 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de 

(1) Articolul 174 din tratat prevede că, în 
vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, Uniunea urmărește 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
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dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor sau 
insulelor defavorizate, a anumitor zone
rurale, a zonelor afectate de tranziția 
industrială, precum și a regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic. 
Articolul 175 din tratat prevede că Uniunea 
susține realizarea acestor obiective prin 
acțiunea pe care o întreprinde prin 
intermediul Fondului European de 
Orientare și Garantare Agricolă secțiunea 
„Orientare”, al Fondului social european, al 
Fondului european de dezvoltare regională, 
al Băncii Europene de Investiții și al altor 
instrumente.

dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate. Dintre regiunile în cauză, se 
acordă o atenție deosebită zonelor rurale, 
zonelor afectate de tranziția industrială, 
precum și regiunilor defavorizate puternic 
și permanent din punct de vedere natural 
sau demografic, cum ar fi regiunile cele 
mai nordice, cu densitate foarte scăzută a 
populației, precum și regiunile insulare, 
transfrontaliere și montane. Articolul 175 
din tratat prevede că Uniunea susține 
realizarea acestor obiective prin acțiunea 
pe care o întreprinde prin intermediul 
Fondului European de Orientare și 
Garantare Agricolă secțiunea „Orientare”, 
al Fondului social european, al Fondului 
european de dezvoltare regională, al Băncii 
Europene de Investiții și al altor 
instrumente.

Or. en

Amendamentul 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 174 din tratat prevede că, în 
vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, Uniunea urmărește 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor sau 
insulelor defavorizate, a anumitor zone
rurale, a zonelor afectate de tranziția 
industrială, precum și a regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic. 
Articolul 175 din tratat prevede că Uniunea 
susține realizarea acestor obiective prin 
acțiunea pe care o întreprinde prin 
intermediul Fondului European de 

(1) Articolul 174 din tratat prevede că, în 
vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, Uniunea urmărește 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate. Dintre regiunile în cauză, 
trebuie acordată o atenție deosebită 
zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția 
industrială, precum și regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic, 
cum ar fi regiunile insulare. Articolul 175 
din tratat prevede că Uniunea susține 
realizarea acestor obiective prin acțiunea 
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Orientare și Garantare Agricolă secțiunea 
„Orientare”, al Fondului social european, al 
Fondului european de dezvoltare regională, 
al Băncii Europene de Investiții și al altor 
instrumente.

pe care o întreprinde prin intermediul 
Fondului European de Orientare și 
Garantare Agricolă secțiunea „Orientare”, 
al Fondului social european, al Fondului 
european de dezvoltare regională, al Băncii 
Europene de Investiții și al altor 
instrumente.

Or. fr

Amendamentul 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu concluziile 
Consiliului European din 17 iunie 2010, în 
cadrul căruia a fost adoptată strategia 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, este 
necesar ca Uniunea și statele membre să 
realizeze o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, promovând în 
același timp dezvoltarea armonioasă a 
Uniunii și reducerea decalajelor regionale.

(2) În conformitate cu concluziile 
Consiliului European din 17 iunie 2010, în 
cadrul căruia a fost adoptată strategia 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, este 
necesar ca Uniunea și statele membre să 
realizeze o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, promovând în 
același timp dezvoltarea armonioasă a 
Uniunii și reducerea decalajelor regionale. 
Politica de coeziune joacă un rol 
predominant pentru realizarea 
obiectivelor UE 2020, iar o politică de 
coeziune autonomă solidă reprezintă o 
condiție prealabilă pentru succesul 
punerii în aplicare a acestei strategii.

Or. en

Amendamentul 175
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)



AM\903190RO.doc 7/179 PE489.656v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fondurile structurale trebuie să 
reflecte, în conceperea și punerea lor în 
aplicare, prioritățile și principiile „Small 
Business Act” pentru Europa, îndeosebi 
principiul „gândiți mai întâi la scară 
mică”.

Or. en

Amendamentul 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Întrucât este posibil ca, într-o situație 
excepțională de criză precum cea care 
afectează Uniunea din anul 2008, datele 
de referință utilizate pentru clasificarea și 
distribuirea ajutoarelor de coeziune între 
regiuni și statele membre să nu reflecte în 
mod fidel impactul economic și social 
asupra acestora din urmă, consideră că 
este necesară o revizuire sau o ajustare a 
acestor date, astfel încât ele să fie 
adaptate la nivelul real de convergență la 
care se află, în termen de maximum doi 
ani de la începutul perioadei.

Or. es

Amendamentul 177
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regiunile ultraperiferice ar trebui să (5) Regiunile ultraperiferice ar trebui să 
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beneficieze de măsuri specifice și de o 
finanțare suplimentară pentru a se
compensa handicapurile provocate de 
factorii menționați la articolul 349 din 
tratat.

beneficieze de măsuri specifice și de o 
finanțare suplimentară pentru a compensa 
handicapurile provocate de factorii 
menționați la articolul 349 din tratat, mai 
exact, distanța, insularitatea, suprafața 
redusă, topografia și clima dificilă, 
precum și dependența lor economică de o 
serie de produse, factori care, în virtutea 
caracterului lor permanent și cumulativ, 
limitează grav dezvoltarea economică și 
socială a acestor regiuni.

Or. pt

Justificare

Aceste informații figurează deja la articolul 349 din tratat și, date fiind caracteristicile lor 
speciale, trebuie incluse, de asemenea, în cadrul strategic comun.

Amendamentul 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regiunile ultraperiferice ar trebui să 
beneficieze de măsuri specifice și de o 
finanțare suplimentară pentru a se 
compensa handicapurile provocate de 
factorii menționați la articolul 349 din 
tratat.

(5) Regiunile ultraperiferice ar trebui să 
beneficieze de măsuri specifice și de o 
finanțare suplimentară suficientă pentru a 
se avea în vedere situația structurală 
socială și economică și a se compensa 
handicapurile provocate de factorii 
menționați la articolul 349 din tratat.

Or. es

Justificare

După cum se menționează la articolul 349, caracterul de regiune ultraperiferică este 
determinat de existența unor factori permanenți care, în ansamblul lor, îngreunează și 
amenință dezvoltarea acestor regiuni. Aceste regiuni trebuie să beneficieze de un tratament 
cel puțin similar cu cel aplicat în perioada 2007 – 2013.

Amendamentul 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
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Maurice Ponga

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regiunile ultraperiferice ar trebui să 
beneficieze de măsuri specifice și de o 
finanțare suplimentară pentru a se 
compensa handicapurile provocate de 
factorii menționați la articolul 349 din 
tratat.

(5) Regiunile ultraperiferice ar trebui să 
beneficieze de măsuri specifice adaptate, 
precum și de o finanțare suplimentară 
pentru a se compensa handicapurile 
provocate de factorii menționați la 
articolul 349 din tratat.

Or. fr

Amendamentul 180
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Regiunile care, din cauza poziției lor 
geografice, se confruntă cu provocări 
deosebite, de exemplu zonele de munte, ar 
trebui să beneficieze de măsuri specifice și 
de fonduri suficiente pentru a compensa 
dezavantajele rezultate din poziția lor 
geografică;

Or. de

Justificare

Prin natura lor, zonele de munte se confruntă provocări deosebite. Acestea trebuie să facă 
față unei multitudini de probleme, cum ar fi exodul populației și dezavantajele economice. 
Prin urmare, este absolut necesară o abordare integrată în ceea ce privește finanțarea din 
fonduri structurale.

Amendamentul 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În temeiul articolului 317 din tratat și în 
contextul gestiunii partajate, ar trebui 
stabilite condiții care să permită Comisiei 
să își asume competențele de executare a 
bugetului general al Uniunii Europene și să 
se precizeze responsabilitățile legate de 
cooperarea cu statele membre. Aceste 
condiții ar trebui să permită Comisiei să 
obțină asigurări în legătură cu faptul că 
statele membre utilizează fondurile CSC în 
conformitate cu legislația, reglementările și 
cu principiul bunei gestiuni financiare în 
sensul Regulamentului (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 
2002 privind regulamentul financiar 
aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (denumit în 
continuare „regulamentul financiar”). 
Statele membre și organismele desemnate 
de ele în acest sens ar trebui să fie 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor la nivelul teritorial 
corespunzător, în conformitate cu cadrul 
instituțional, juridic și financiar al statului 
membru. Aceste dispoziții garantează, de 
asemenea, că se acordă atenție necesității 
de a asigura complementaritatea și coerența 
intervenției Uniunii, proporționalitatea 
măsurilor administrative și reducerea 
sarcinii administrative a beneficiarilor 
fondurilor CSC.

(8) În temeiul articolului 317 din tratat și în 
contextul gestiunii partajate, ar trebui 
stabilite condiții care să permită Comisiei 
să își asume competențele de executare a 
bugetului general al Uniunii Europene și să 
se precizeze responsabilitățile legate de 
cooperarea cu statele membre, precum și 
cu autoritățile regionale și locale alese. 
Aceste condiții ar trebui să permită 
Comisiei să obțină asigurări în legătură cu 
faptul că statele membre și autoritățile 
regionale sau locale alese utilizează 
fondurile CSC în conformitate cu 
legislația, reglementările și cu principiul 
bunei gestiuni financiare în sensul 
Regulamentului (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului din 
25 iunie 2002 privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene (denumit în 
continuare „regulamentul financiar”). 
Statele membre, colectivitățile regionale și 
locale alese, precum și organismele 
desemnate de ele în acest sens ar trebui să 
fie responsabile pentru punerea în aplicare 
a programelor la nivelul teritorial 
corespunzător, în conformitate cu cadrul 
instituțional, juridic și financiar al statului 
membru. Aceste dispoziții garantează, de 
asemenea, că se acordă atenție necesității 
de a asigura complementaritatea și coerența 
intervenției Uniunii, proporționalitatea 
măsurilor administrative și reducerea 
sarcinii administrative a beneficiarilor 
fondurilor CSC.

Or. fr

Amendamentul 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale, organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
de gen și a nediscriminării, precum și 
organizațiile neguvernamentale care 
promovează incluziunea socială și 
organizațiile active în domeniul culturii, 
al educației și al politicii pentru tineret. O 
atenție deosebită ar trebui acordată 
grupurilor care ar putea fi afectate de 
programe și care pot întâmpina dificultăți 
în a le influența. Cooperarea cu partenerii 
ar trebui să urmeze cele mai bune 
practici. Fiecare stat membru ar trebui să 
asigure un nivel adecvat de asistență 
tehnică pentru a facilita implicarea și 
participarea acestora la toate etapele 
procesului de programare. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Prin urmare, partenerii 
ar trebui să reprezinte diferitele niveluri 
teritoriale în conformitate cu structura 
instituțională a statelor membre.
Partenerii ar trebui să selecteze și să 
desemneze membrii care îi reprezintă în 
comitetul de monitorizare. Comisia ar 
trebui împuternicită să adopte acte delegate 
care să prevadă un cod de conduită pentru 
a garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
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monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

Or. en

Amendamentul 183
Peter Simon

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat prin încheierea unui acord de 
parteneriat cu autoritățile competente 
regionale, locale și urbane. Statele membre 
ar trebui să coopereze, în conformitate cu 
cadrul lor instituțional, juridic și 
financiar, și cu partenerii economici și 
sociali, cu alte autorități publice și cu 
organisme care reprezintă societatea civilă, 
inclusiv partenerii în domeniul protecției 
mediului, organizațiile neguvernamentale 
și organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării. 
Scopul acestor parteneriate ar trebui să fie 
respectarea principiului guvernanței pe mai 
multe niveluri, asigurarea asumării 
intervențiilor programate de către părțile 
interesate și valorificarea experienței și 
know-how-ului actorilor relevanți. Comisia 
ar trebui împuternicită să adopte acte 
delegate care să prevadă un cod de 
conduită pentru a garanta că partenerii sunt 
implicați în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

Or. de
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Justificare

Luând în considerare semnificația pe care o au orașele pentru o politică de coeziune de 
succes, ar trebui ca, în vederea clarificării, să fie menționate în mod explicit și autoritățile 
urbane în contractul de parteneriat, alături de autoritățile regionale și locale.

Amendamentul 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți.

Or. es

Justificare

Stabilirea unui cod de conduită subminează principiul guvernanței pe mai multe niveluri. 
Considerăm că fiecare stat membru trebuie să decidă cum va implica actorii relevanți, în 
funcție de propria sa structură politică, socială și economică. Totodată, există deja suficiente 



PE489.656v01-00 14/179 AM\903190RO.doc

RO

linii directoare și orientări în ceea ce privește politica de coeziune.

Amendamentul 185
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze, în 
condițiile constituționale, juridice și 
financiare date, un parteneriat cu 
reprezentanții autorităților competente 
regionale, locale, urbane și alte autorități 
publice, cu partenerii economici și sociali 
și cu organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv partenerii în domeniul 
protecției mediului, bisericile, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

Or. de

Amendamentul 186
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării, pe baza programului 
său național de reformă. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Statele membre ar 
trebui să se asigure că partenerii sunt 
implicați în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

Or. en

Amendamentul 187
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat prin încheierea unui acord de 
parteneriat cu autoritățile competente 
regionale și locale și cu partenerii 
economici și sociali. Statele membre 
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societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

cooperează, de asemenea, în conformitate 
cu cadrul lor instituțional, juridic și 
financiar, într-un parteneriat cu 
reprezentanții autorităților competente 
regionale, locale, urbane și alte autorități 
publice, cu partenerii economici și sociali 
și cu organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv partenerii în domeniul 
protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

Or. en

Amendamentul 188
László Surján

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze, într-un 
stadiu cât mai timpuriu, un parteneriat cu 
reprezentanții autorităților competente 
regionale, locale, urbane și alte autorități 
publice, cu partenerii economici și sociali 
și cu organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv partenerii în domeniul 
protecției mediului, organizațiile 
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responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

Or. en

Amendamentul 189
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și 
alte autorități publice, cu partenerii 
economici și sociali și cu organisme care 
reprezintă societatea civilă, inclusiv 
partenerii în domeniul protecției mediului, 
organizațiile neguvernamentale și 
organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării. 
Scopul acestor parteneriate ar trebui să fie 
respectarea principiului guvernanței pe mai 
multe niveluri, asigurarea asumării 
intervențiilor programate de către părțile 
interesate și valorificarea experienței și 
know-how-ului actorilor relevanți. Comisia 
ar trebui împuternicită să adopte acte 

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru, împreună cu autoritățile 
regionale și locale alese, ar trebui să 
organizeze un parteneriat cu celelalte 
autorități publice competente, cu partenerii 
economici și sociali și cu organisme care 
reprezintă societatea civilă, inclusiv 
partenerii în domeniul protecției mediului, 
organizațiile neguvernamentale și 
organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării. 
Scopul acestor parteneriate ar trebui să fie 
respectarea principiului guvernanței pe mai 
multe niveluri, asigurarea asumării 
intervențiilor programate de către părțile 
interesate și valorificarea experienței și a 
know-how-ului actorilor relevanți. Comisia 
ar trebui împuternicită să adopte acte 
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delegate care să prevadă un cod de 
conduită pentru a garanta că partenerii sunt 
implicați în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

delegate care să prevadă un cod de 
conduită pentru a garanta că partenerii sunt 
implicați în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

Or. fr

Amendamentul 190
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților
competente regionale, locale, urbane și 
alte autorități publice, cu partenerii 
economici și sociali și cu organisme care 
reprezintă societatea civilă, inclusiv 
partenerii în domeniul protecției mediului, 
organizațiile neguvernamentale și 
organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării. 
Scopul acestor parteneriate ar trebui să fie 
respectarea principiului guvernanței pe mai 
multe niveluri, asigurarea asumării 
intervențiilor programate de către părțile 
interesate și valorificarea experienței și 
know-how-ului actorilor relevanți. Comisia 
ar trebui împuternicită să adopte acte 
delegate care să prevadă un cod de 
conduită pentru a garanta că partenerii sunt 
implicați în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

(9) Pentru acordul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat prin încheierea unui acord de
parteneriat cu autoritățile competente 
regionale și locale. Statele membre ar 
trebui, de asemenea, să coopereze, în 
conformitate cu cadrul lor instituțional, 
juridic și financiar, cu partenerii 
economici și sociali, cu alte autorități 
publice, cu partenerii economici și sociali 
și cu organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv partenerii în domeniul 
protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea acordurilor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
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consecvent.
(Modificarea „acord de parteneriat” se 
aplică întregului text.)

Or. en

Amendamentul 191
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale, organizațiile de femei
și organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării. 
Scopul acestor parteneriate ar trebui să fie 
respectarea principiului guvernanței pe mai 
multe niveluri, asigurarea asumării 
intervențiilor programate de către părțile 
interesate și valorificarea experienței și 
know-how-ului actorilor relevanți. Comisia 
ar trebui împuternicită să adopte acte 
delegate care să prevadă un cod de 
conduită pentru a garanta că partenerii sunt 
implicați în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

Or. en

Amendamentul 192
Catherine Bearder
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și 
alte autorități publice, cu partenerii 
economici și sociali și cu organisme care 
reprezintă societatea civilă, inclusiv 
partenerii în domeniul protecției mediului, 
organizațiile neguvernamentale și 
organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării. 
Scopul acestor parteneriate ar trebui să fie 
respectarea principiului guvernanței pe mai 
multe niveluri, asigurarea asumării 
intervențiilor programate de către părțile 
interesate și valorificarea experienței și 
know-how-ului actorilor relevanți. Comisia 
ar trebui împuternicită să adopte acte 
delegate care să prevadă un cod de 
conduită pentru a garanta că partenerii sunt 
implicați în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru organizează un parteneriat prin 
încheierea unui acord de parteneriat cu
autoritățile competente regionale și locale 
și reprezentanții desemnați ai acestora. 
Statele membre ar trebui, de asemenea, să 
coopereze, în conformitate cu cadrul lor
instituțional, juridic și financiar, cu 
partenerii economici și sociali, cu alte 
autorități publice și cu organisme care 
reprezintă societatea civilă, inclusiv 
partenerii în domeniul protecției mediului, 
organizațiile neguvernamentale și 
organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării. 
Scopul acestor parteneriate ar trebui să fie 
respectarea principiului guvernanței pe mai 
multe niveluri, asigurarea asumării 
intervențiilor programate de către părțile 
interesate și valorificarea experienței și 
know-how-ului actorilor relevanți. Comisia 
ar trebui împuternicită să adopte acte 
delegate care să prevadă un cod de 
conduită pentru a garanta că partenerii sunt 
implicați în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

Or. en

Amendamentul 193
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Activitățile fondurilor CSC și 
operațiunile pe care acestea le sprijină ar 
trebui să fie conforme cu legislația Uniunii 
și cu legislația națională aplicabile care 
sunt direct sau indirect legate de punerea în 
aplicare a operațiunii.

(10) Activitățile fondurilor CSC și 
operațiunile pe care acestea le sprijină ar 
trebui să fie conforme cu legislația Uniunii 
și cu legislația națională aplicabile care 
sunt direct sau indirect legate de punerea în 
aplicare a operațiunii. În plus, în ceea ce 
privește modificările legislației aplicabile 
a UE, în special modificările normelor 
UE privind ajutoarele, ar trebui să existe 
o coerență cu orientarea strategică a 
politicii de coeziune a UE și cu obiectivele 
acesteia.

Or. de

Justificare

În lumina viitoarei revizuiri a normelor UE privind ajutoarele pentru perioada 2014-2020, 
care constituie temeiul juridic pentru majoritatea activităților și proiectelor politicii 
regionale a UE pentru perioada 2014-2020, este necesară armonizarea politicii UE privind 
ajutoarele de stat și a orientării strategice a politicii de coeziune a UE. Modificările cadrului 
legislativ european și național nu trebuie să fie în contradicție cu obiectivele și proiectele 
politicii de coeziune a UE pentru perioada 2014-2020.

Amendamentul 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În contextul efortului său de mărire a 
coeziunii economice, teritoriale și sociale, 
Uniunea ar trebui, în toate etapele de 
punere în aplicare a fondurilor CSC, să 
urmărească eliminarea inegalităților și 
promovarea egalității între bărbați și femei, 
precum și combaterea discriminării pe 
criterii de sex, origine etnică sau rasială, 
religie sau credință, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală.

(11) În contextul efortului său de mărire a 
coeziunii economice, teritoriale și sociale, 
Uniunea trebuie, în toate etapele de punere 
în aplicare a fondurilor CSC, să urmărească 
eliminarea inegalităților și promovarea 
egalității între bărbați și femei, sub forma 
unei abordări duble, atât prin integrarea 
sistematică a aspectelor de gen în toate 
etapele programării și a procesului de 
punere în aplicare, cât și prin acțiuni 
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suplimentare specifice. Ar trebui utilizate 
metode de evaluare a integrării 
dimensiunii de gen pentru a include 
principiul orizontal al egalității de gen în 
pregătirea și punerea în aplicare a 
programelor tuturor fondurilor.

Or. en

Amendamentul 195
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În contextul efortului său de mărire a 
coeziunii economice, teritoriale și sociale, 
Uniunea ar trebui, în toate etapele de 
punere în aplicare a fondurilor CSC, să 
urmărească eliminarea inegalităților și 
promovarea egalității între bărbați și 
femei, precum și combaterea discriminării 
pe criterii de sex, origine etnică sau rasială, 
religie sau credință, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală.

(11) În contextul efortului său de mărire a 
coeziunii economice, teritoriale și sociale, 
Uniunea ar trebui, în toate etapele de 
elaborare și punere în aplicare a fondurilor
care fac obiectul RDC, să urmărească 
eliminarea inegalităților, garantarea
egalității reale și efective între bărbați și 
femei, precum și combaterea discriminării 
pe criterii de sex, origine etnică sau rasială, 
religie sau credință, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală.

Or. es

Justificare

În toate fazele de elaborare și punere în aplicare a fondurilor care fac obiectul RDC, este 
necesar să se prevadă măsuri pentru a garanta nu numai egalitatea de șanse între bărbați și 
femei, ci și combaterea discriminării.

Amendamentul 196
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Uniunea Europeană și majoritatea 
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statelor membre sunt părți la Convenția 
Națiunilor Unite privind drepturile 
persoanelor cu handicap, în timp ce restul 
statelor membre se află în procesul de 
ratificare a acesteia. Este important ca, la 
implementarea proiectelor relevante, 
specificațiile proiectelor să țină cont de 
subiectul accesibilității pentru persoanele 
cu dizabilități, în conformitate cu 
prevederile de la articolul 9 din 
Convenție.

Or. en

Justificare

După ratificarea de către Uniunea Europeană a Convenției Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap, proiectele care beneficiază de sprijin financiar din 
partea UE ar trebui să asigure accesibilitatea persoanelor cu handicap chiar mai mult decât 
înainte.

Amendamentul 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) În contextul eforturilor sale de a 
crește coeziunea economică, teritorială și 
socială, Uniunea ar trebui, în toate 
etapele de punere în aplicare a fondurilor 
CSC, să vizeze eliminarea inegalităților și 
promovarea egalității între bărbați și 
femei, luând în considerare Strategia 
pentru egalitatea între femei și bărbați1, 
Pactul pentru egalitatea de gen2 și actele 
de punere în aplicare și politici 
suplimentare la nivelul Uniunii, la nivel 
național și regional, de punere în aplicare 
a articolului 8 din tratat, precum și 
combaterea discriminării bazate pe sex, 
rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, vârstă sau orientare sexuală și 
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handicap, în special, ținând seama de 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap, care a intrat în 
vigoare la 3 mai 2008 și politicile UE 
pentru punerea în aplicare a Convenției 
ONU.
_________
1 COM(2010)0491 final.
2 Pactul european pentru egalitatea de gen 
pentru perioada 2011-2020, adoptat de 
Consiliu la 7 martie2011.

Or. en

Amendamentul 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Uniunea Europeană și statele sale 
membre sunt părți la Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap, în timp ce restul statelor 
membre se află în proces de ratificare. 
Este important ca în punerea în aplicare a 
proiectelor relevante, obligațiile care 
decurg din prezenta convenție, printre 
altele cu privire la educație, ocuparea 
forței de muncă și accesibilitate, să fie 
avute în vedere de toate proiectele 
sprijinite de fondurile CSC.

Or. en

Amendamentul 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”. Statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la 
sprijinul acordat obiectivelor legate de 
schimbările climatice, în conformitate cu 
ambiția de a aloca cel puțin 20 % din 
bugetul Uniunii acestor obiective, 
utilizând o metodologie adoptată de 
Comisie printr-un act de punere în 
aplicare.

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”.

Or. de

Amendamentul 200
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”. Statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la 
sprijinul acordat obiectivelor legate de 
schimbările climatice, în conformitate cu 
ambiția de a aloca cel puțin 20 % din 
bugetul Uniunii acestor obiective, 
utilizând o metodologie adoptată de 
Comisie printr-un act de punere în 
aplicare.

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”.

Or. de
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Amendamentul 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”. Statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la 
sprijinul acordat obiectivelor legate de 
schimbările climatice, în conformitate cu 
ambiția de a aloca cel puțin 20 % din 
bugetul Uniunii acestor obiective, 
utilizând o metodologie adoptată de 
Comisie printr-un act de punere în 
aplicare.

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”.

Or. en

Amendamentul 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”. Statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la 
sprijinul acordat obiectivelor legate de 
schimbările climatice, în conformitate cu 

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește” și reducând la 
maximum viitoarele costuri externe. 
Statele membre ar trebui să furnizeze 
informații cu privire la sprijinul acordat 
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ambiția de a aloca cel puțin 20 % din 
bugetul Uniunii acestor obiective, utilizând 
o metodologie adoptată de Comisie printr-
un act de punere în aplicare.

obiectivelor legate de schimbările 
climatice, în conformitate cu ambiția de a 
aloca cel puțin 20 % din bugetul Uniunii 
acestor obiective, utilizând o metodologie 
adoptată de Comisie printr-un act de 
punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 203
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”. Statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la 
sprijinul acordat obiectivelor legate de 
schimbările climatice, în conformitate cu 
ambiția de a aloca cel puțin 20 % din 
bugetul Uniunii acestor obiective, utilizând 
o metodologie adoptată de Comisie printr-
un act de punere în aplicare.

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”. Statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cantitative cu 
privire la sprijinul acordat obiectivelor 
legate de schimbările climatice, în 
conformitate cu ambiția de a aloca cel 
puțin 20 % din bugetul Uniunii acestor 
obiective și cu efectele evaluate ale 
acestui sprijin asupra emisiilor, utilizând 
o metodologie adoptată de Comisie printr-
un act de punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 12



PE489.656v01-00 28/179 AM\903190RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele fondurilor CSC sunt 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolul 11 din tratat, 
având în vedere principiul „poluatorul 
plătește”. Statele membre ar trebui să 
furnizeze informații cu privire la sprijinul 
acordat obiectivelor legate de schimbările 
climatice, în conformitate cu ambiția de a 
aloca cel puțin 20% din bugetul Uniunii 
acestor obiective, utilizând o metodologie 
adoptată de Comisie printr-un act de 
punere în aplicare.

(12) Obiectivele fondurilor CSC sunt 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de respectare, de protecție și de
îmbunătățire a mediului, a biodiversității și 
a ecosistemelor în special, în conformitate 
cu articolul 11 din tratat, având în vedere, 
de asemenea, principiul „poluatorul 
plătește”. Statele membre ar trebui să 
furnizeze informații cu privire la sprijinul 
acordat obiectivelor legate de schimbările 
climatice, în conformitate cu ambiția de a 
aloca cel puțin 20 % din bugetul Uniunii 
acestor obiective, utilizând o metodologie 
adoptată de Comisie printr-un act de 
punere în aplicare.

Or. fr

Amendamentul 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a îndeplini țintele și obiectivele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, fondurile CSC ar trebui să își 
direcționeze sprijinul către un număr 
limitat de obiective tematice comune. 
Domeniul de aplicare precis al fiecăruia 
dintre fondurile CSC ar trebui stabilit în 
norme specifice fondurilor și poate fi 
limitat la unele dintre obiectivele tematice 
definite în prezentul regulament.

(13) Pentru a îndeplini țintele și obiectivele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, fondurile CSC ar trebui să se 
concentreze asupra obiectivelor tematice 
comune. Domeniul de aplicare precis al 
fiecăruia dintre fondurile CSC este stabilit 
în norme specifice fondurilor.

Or. en
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Amendamentul 206
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a îndeplini țintele și obiectivele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, fondurile CSC ar trebui să își 
direcționeze sprijinul către un număr 
limitat de obiective tematice comune. 
Domeniul de aplicare precis al fiecăruia 
dintre fondurile CSC ar trebui stabilit în 
norme specifice fondurilor și poate fi 
limitat la unele dintre obiectivele tematice 
definite în prezentul regulament.

(13) Pentru a îndeplini țintele și obiectivele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, fondurile CSC ar trebui să își 
direcționeze sprijinul către un număr 
limitat de obiective tematice comune, care 
oferă suficientă flexibilitate, cu scopul de 
a satisface nevoile specifice ale regiunilor 
și de a oferi răspunsuri adecvate la 
acestea. Domeniul de aplicare precis al 
fiecăruia dintre fondurile CSC ar trebui 
stabilit în norme specifice fondurilor și 
poate fi limitat la unele dintre obiectivele 
tematice definite în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia ar trebui să adopte printr-un 
act delegat un cadru strategic comun, 
care să transpună obiectivele Uniunii în 
acțiuni-cheie pentru fondurile CSC, 
pentru a prevedea o direcție strategică mai 
clară pentru procesul de programare la 
nivelul statelor membre și al regiunilor. 
Cadrul strategic comun ar trebui să 
faciliteze coordonarea sectorială și 
teritorială a intervenției Uniunii în temeiul 
fondurilor CSC și coordonarea cu celelalte 
politici și instrumente relevante ale 

(14) Pentru a atinge obiectivele și țintele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, cadrul strategic comun ar 
trebui să coordoneze și să echilibreze 
prioritățile în materie de investiții cu 
obiectivele tematice specifice fondurilor 
care fac obiectul RDC stabilite în 
prezentul regulament. Cadrul strategic 
comun are obiectivul de a prevedea o 
direcție strategică mai clară pentru procesul 
de programare la nivelul statelor membre și 



PE489.656v01-00 30/179 AM\903190RO.doc

RO

Uniunii. al regiunilor. Cadrul strategic comun ar 
trebui să faciliteze coordonarea sectorială 
și teritorială a intervenției Uniunii în 
temeiul fondurilor care fac obiectul RDC
și coordonarea cu celelalte politici și 
instrumente relevante ale Uniunii. Cadrul 
strategic comun ar trebui să fie stabilit 
într-o anexă la prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia ar trebui să adopte printr-un 
act delegat un cadru strategic comun, care 
să transpună obiectivele Uniunii în 
acțiuni-cheie pentru fondurile CSC, 
pentru a prevedea o direcție strategică 
mai clară pentru procesul de programare 
la nivelul statelor membre și al regiunilor. 
Cadrul strategic comun ar trebui să 
faciliteze coordonarea sectorială și 
teritorială a intervenției Uniunii în temeiul 
fondurilor CSC și coordonarea cu celelalte 
politici și instrumente relevante ale 
Uniunii.

(14) Cadrul strategic comun al Comisiei 
conține un set neexhaustiv de acțiuni 
recomandate susținute de fiecare fond 
CSC pentru perioada de finanțare 2014-
2020, care ajută statele membre să atingă 
obiectivele Uniunii, să asigure coerența și 
consecvența programării în cadrul 
fondurilor CSC cu politicile economice și 
de ocupare a forței de muncă ale statelor 
membre și ale Uniunii, recunoscând 
totodată nevoile diferite ale regiunilor și 
asigurând flexibilitatea necesară pentru 
dezvoltarea lor. Cadrul strategic comun ar 
trebui să faciliteze coordonarea sectorială 
și teritorială a intervenției Uniunii în 
temeiul fondurilor CSC, inclusiv 
abordările bazate pe finanțări din mai 
multe fonduri și abordările teritoriale 
integrate, și coordonarea cu celelalte 
politici și instrumente relevante ale 
Uniunii.

Or. en



AM\903190RO.doc 31/179 PE489.656v01-00

RO

Amendamentul 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia ar trebui să adopte printr-un 
act delegat un cadru strategic comun, care 
să transpună obiectivele Uniunii în acțiuni-
cheie pentru fondurile CSC, pentru a 
prevedea o direcție strategică mai clară
pentru procesul de programare la nivelul 
statelor membre și al regiunilor. Cadrul 
strategic comun ar trebui să faciliteze 
coordonarea sectorială și teritorială a 
intervenției Uniunii în temeiul fondurilor 
CSC și coordonarea cu celelalte politici și 
instrumente relevante ale Uniunii.

(14) În scopul de a atinge obiectivele 
prevăzute la articolul 174 din tratat,
Comisia ar trebui să propună în anexa la 
prezentul regulament un cadru strategic 
comun, care să transpună obiectivele 
Uniunii, pentru a coordona prioritățile de 
investiții și pentru a stabili un echilibru cu 
obiectivele tematice specifice fondurilor 
care fac obiectul Regulamentului de 
stabilire a unor dispoziții comune 
prevăzute în prezentul regulament.
Obiectivul cadrului strategic comun este 
de a prevedea o direcție strategică pentru 
procesul de programare la nivelul statelor 
membre și al regiunilor. Cadrul strategic 
comun ar trebui să faciliteze coordonarea 
sectorială și teritorială a intervenției 
Uniunii în temeiul fondurilor CSC și 
coordonarea cu celelalte politici și 
instrumente relevante ale Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia ar trebui să adopte printr-un 
act delegat un cadru strategic comun, care 
să transpună obiectivele Uniunii în acțiuni-
cheie pentru fondurile CSC, pentru a 
prevedea o direcție strategică mai clară 
pentru procesul de programare la nivelul 
statelor membre și al regiunilor. Cadrul 
strategic comun ar trebui să faciliteze 

(14) Comisia ar trebui să adopte un cadru 
strategic comun, care să transpună 
obiectivele Uniunii în acțiuni-cheie pentru 
fondurile CSC, pentru a prevedea o direcție 
strategică mai clară pentru procesul de 
programare la nivelul statelor membre și al 
regiunilor. Cadrul strategic comun ar trebui 
să faciliteze coordonarea sectorială și 
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coordonarea sectorială și teritorială a 
intervenției Uniunii în temeiul fondurilor 
CSC și coordonarea cu celelalte politici și 
instrumente relevante ale Uniunii.

teritorială a intervenției Uniunii în temeiul 
fondurilor CSC și coordonarea cu celelalte 
politici și instrumente relevante ale 
Uniunii.

Or. es

Amendamentul 211
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia ar trebui să adopte printr-un 
act delegat un cadru strategic comun, care 
să transpună obiectivele Uniunii în 
acțiuni-cheie pentru fondurile CSC, pentru 
a prevedea o direcție strategică mai clară 
pentru procesul de programare la nivelul 
statelor membre și al regiunilor. Cadrul 
strategic comun ar trebui să faciliteze 
coordonarea sectorială și teritorială a 
intervenției Uniunii în temeiul fondurilor 
CSC și coordonarea cu celelalte politici și 
instrumente relevante ale Uniunii.

(14) Cadrul strategic comun anexat la 
prezentul regulament transpune 
obiectivele Uniunii în acțiuni-cheie pentru 
fondurile CSC, pentru a prevedea o direcție 
strategică mai clară pentru procesul de 
programare la nivelul statelor membre și al 
regiunilor. Cadrul strategic comun ar trebui 
să faciliteze coordonarea sectorială și 
teritorială a intervenției Uniunii în temeiul 
fondurilor CSC și coordonarea cu celelalte 
politici și instrumente relevante ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prin urmare, cadrul strategic comun 
ar trebui să stabilească domeniile-cheie de 
sprijin, provocările teritoriale care trebuie 
abordate, obiectivele politice, domeniile de 
prioritate pentru activitățile de cooperare, 

eliminat



AM\903190RO.doc 33/179 PE489.656v01-00

RO

mecanismele de coordonare și 
mecanismele de asigurare a coerenței și 
compatibilității cu politicile economice ale 
statelor membre și ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prin urmare, cadrul strategic comun ar 
trebui să stabilească domeniile-cheie de 
sprijin, provocările teritoriale care trebuie 
abordate, obiectivele politice, domeniile de 
prioritate pentru activitățile de cooperare, 
mecanismele de coordonare și 
mecanismele de asigurare a coerenței și 
compatibilității cu politicile economice ale 
statelor membre și ale Uniunii.

(15) Prin urmare, cadrul strategic comun ar 
trebui să stabilească domeniile-cheie de 
sprijin, provocările teritoriale care trebuie 
abordate, obiectivele politice, domeniile de 
prioritate pentru activitățile de cooperare, 
mecanismele de coordonare și 
mecanismele de asigurare a coerenței și 
compatibilității cu politicile economice ale 
statelor membre și ale Uniunii și cu 
strategiile macroregionale și strategiile 
pentru bazinele maritime, în cazul în care 
statele membre participă la astfel de 
strategii.

Or. en

Justificare

Fondurile ar trebui să fie coordonate îndeaproape cu strategiile macroregionale și strategiile 
pentru bazinele maritime, pentru a asigura alocarea suficientă din fonduri pentru aceste 
strategii.

Amendamentul 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pe baza cadrului strategic comun (16) Pe baza cadrului strategic comun, 
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adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 
parteneriat ar trebui să traducă elementele 
prevăzute de cadrul strategic comun în 
contextul național și să prevadă 
angajamente ferme privind îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii prin programarea 
fondurilor CSC.

fiecare stat membru ar trebui să 
pregătească, în cooperare cu partenerii săi 
și în dialog cu Comisia, un contract de 
parteneriat. Contractul de parteneriat ar 
trebui să traducă elementele prevăzute de 
cadrul strategic comun în contextul 
național și să prevadă angajamente ferme 
privind îndeplinirea obiectivelor Uniunii 
prin programarea fondurilor CSC.

Or. es

Amendamentul 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 
parteneriat ar trebui să traducă elementele 
prevăzute de cadrul strategic comun în 
contextul național și să prevadă 
angajamente ferme privind îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii prin programarea 
fondurilor CSC.

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, de comun acord cu 
autoritățile regionale și locale alese, în 
cooperare cu partenerii săi și în dialog cu 
Comisia, un contract de parteneriat. 
Contractul de parteneriat ar trebui să 
traducă elementele prevăzute de cadrul 
strategic comun în contextul național și să 
prevadă angajamente ferme privind 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii prevăzute 
la articolul 174 din tratat și care permit 
construirea unei economii sociale de piață 
echitabile și echilibrate în Uniunea 
Europeană prin programarea fondurilor 
CSC.

Or. fr

Amendamentul 216
Luís Paulo Alves
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Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 
parteneriat ar trebui să traducă elementele 
prevăzute de cadrul strategic comun în 
contextul național și să prevadă 
angajamente ferme privind îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii prin programarea 
fondurilor CSC.

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru, în 
cooperare cu partenerii săi și în dialog cu 
Comisia, ar trebui să pregătească un 
contract de parteneriat, la nivelul teritorial 
corespunzător și în conformitate cu 
cadrul instituțional, juridic și financiar 
respectiv. Contractul de parteneriat ar 
trebui să traducă elementele prevăzute de 
cadrul strategic comun în contextul 
național și să prevadă angajamente ferme 
privind îndeplinirea obiectivelor Uniunii 
prin programarea fondurilor CSC.

Or. pt

Amendamentul 217
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 
parteneriat ar trebui să traducă elementele 
prevăzute de cadrul strategic comun în 
contextul național și să prevadă 
angajamente ferme privind îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii prin programarea 
fondurilor CSC.

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat, pe baza 
programului său național de reformă. 
Contractul de parteneriat ar trebui să 
traducă elementele prevăzute de cadrul 
strategic comun în contextul național și să 
prevadă angajamente ferme privind 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii prin 
programarea fondurilor CSC.

Or. en
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Amendamentul 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 
parteneriat ar trebui să traducă elementele 
prevăzute de cadrul strategic comun în 
contextul național și să prevadă 
angajamente ferme privind îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii prin programarea 
fondurilor CSC.

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi, în temeiul articolului 5 și în 
dialog cu Comisia, un contract de 
parteneriat. Contractul de parteneriat ar 
trebui să traducă elementele prevăzute de 
cadrul strategic comun în contextul 
național și să prevadă angajamente ferme 
privind îndeplinirea obiectivelor Uniunii 
prin programarea fondurilor CSC.

Or. en

Amendamentul 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pe baza cadrului strategic comun 
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 
parteneriat ar trebui să traducă elementele 
prevăzute de cadrul strategic comun în 
contextul național și să prevadă 
angajamente ferme privind îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii prin programarea 
fondurilor CSC.

(16) Fiecare stat membru ar trebui să 
pregătească, în cooperare cu partenerii săi
menționați în articolul 5 din prezentul 
regulament, și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 
parteneriat ar trebui să conțină elementele 
selecționate prevăzute de cadrul strategic 
comun și să le situeze în contextul național 
și să prevadă angajamente ferme privind 
îndeplinirea obiectivelor Uniunii prin 
programarea fondurilor CSC.

Or. en
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Amendamentul 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
pentru a garanta existența condițiilor-cadru 
necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. Îndeplinirea 
condițiilor ex ante respective ar trebui să 
fie evaluată de către Comisie în cadrul 
evaluării contractului de parteneriat și 
programelor. Dacă o condiție ex ante nu 
este îndeplinită, Comisia ar trebui să aibă 
competența de a suspenda plățile pentru 
programul respectiv.

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
pentru a garanta existența condițiilor-cadru 
necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. O condiție ex ante ar 
trebui să se aplice numai în cazul în care 
are o legătură directă cu punerea în 
aplicare efectivă a fondurilor CSC și un 
impact direct asupra acesteia, iar sfera sa 
de acoperire nu depășește cadrul normativ 
aplicabil în domeniile relevante de politică 
ale Uniunii. Comisia ar trebui să evalueze 
informațiile furnizate de către statele 
membre în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a
programelor.

Or. en

Amendamentul 221
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
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pentru a garanta existența condițiilor-cadru 
necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. Îndeplinirea condițiilor 
ex ante respective ar trebui să fie evaluată 
de către Comisie în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și programelor. 
Dacă o condiție ex ante nu este îndeplinită,
Comisia ar trebui să aibă competența de a 
suspenda plățile pentru programul 
respectiv.

strâns corelate din punct de vedere al 
conținutului și cu efect direct asupra 
punerii în aplicare eficiente a fondurilor 
CSC, pentru a garanta existența condițiilor-
cadru necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. Îndeplinirea condițiilor 
ex ante respective ar trebui să fie evaluată 
de către Comisie în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și programelor. 
Dacă o condiție ex ante nu este îndeplinită, 
Comisia ar trebui să aibă competența de a 
suspenda plățile pentru programul 
respectiv.

Or. de

Amendamentul 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
pentru a garanta existența condițiilor-cadru 
necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. Îndeplinirea 
condițiilor ex ante respective ar trebui să 
fie evaluată de către Comisie în cadrul 
evaluării contractului de parteneriat și 
programelor. Dacă o condiție ex ante nu 
este îndeplinită, Comisia ar trebui să aibă 
competența de a suspenda plățile pentru 
programul respectiv.

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
pentru a garanta existența condițiilor-cadru 
necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. Condițiile ex ante
respective se aplică numai dacă sunt 
direct legate de punerea în aplicare a 
fondurilor. Comisia Europeană evaluează 
informațiile furnizate de statele membre 
în ceea ce privește aplicarea condițiilor ex 
ante în cadrul evaluării contractului de 
parteneriat și programelor. Dacă o condiție 
ex ante nu este îndeplinită, Comisia ar 
trebui să aibă competența de a suspenda 
plățile pentru programul respectiv.

Or. fr
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Amendamentul 223
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex 
ante, pentru a garanta existența 
condițiilor-cadru necesare pentru 
utilizarea eficace a sprijinului Uniunii.
Îndeplinirea condițiilor ex ante respective
ar trebui să fie evaluată de către Comisie 
în cadrul evaluării contractului de 
parteneriat și programelor. Dacă o condiție 
ex ante nu este îndeplinită, Comisia ar 
trebui să aibă competența de a suspenda 
plățile pentru programul respectiv.

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național, 
regional și local. Îndeplinirea condițiilor 
ex ante va fi monitorizată de către Comisie 
în cadrul evaluării contractului de 
parteneriat și programelor, în vederea 
garantării condițiilor-cadru necesare 
pentru utilizarea eficace a sprijinului 
Uniunii.

Or. es

Justificare

Ar trebui luate în considerare necesitățile și particularitățile naționale, regionale și locale. 
Este necesară monitorizarea îndeplinirii condițiilor ex ante pentru fiecare fond, pentru a 
asigura o punere eficientă în aplicare, însă plățile pentru programul respectiv nu trebuie sub 
nicio formă să fie suspendate.

Amendamentul 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și
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regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
pentru a garanta existența condițiilor-
cadru necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. Îndeplinirea condițiilor 
ex ante respective ar trebui să fie evaluată 
de către Comisie în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și programelor. 
Dacă o condiție ex ante nu este 
îndeplinită, Comisia ar trebui să aibă 
competența de a suspenda plățile pentru 
programul respectiv.

regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
pentru a garanta existența cerințelor 
prealabile necesare, care să prezinte o 
legătură și un impact direct în ceea ce 
privește utilizarea eficace și eficientă a 
sprijinului Uniunii. Îndeplinirea condițiilor 
ex ante respective ar trebui să fie evaluată 
de către Comisie în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și programelor. 
Neîndeplinirea unei condiții ex ante
relevante ar putea constitui un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie. În 
cazul suspendării plăților, Comisia va 
trebui să respecte principiile subsidiarității 
și proporționalității, precum și 
competențele fiecărui nivel administrativ 
implicat.

Or. es

Amendamentul 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
pentru a garanta existența condițiilor-cadru 
necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. Îndeplinirea condițiilor 
ex ante respective ar trebui să fie evaluată 
de către Comisie în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și programelor. 
Dacă o condiție ex ante nu este îndeplinită, 
Comisia ar trebui să aibă competența de a 
suspenda plățile pentru programul 
respectiv.

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare durabilă la nivel 
național și regional. Ar trebui definite 
condiții ex ante relevante, pentru a garanta 
existența condițiilor-cadru necesare pentru 
utilizarea eficace a sprijinului Uniunii. 
Îndeplinirea condițiilor ex ante respective 
ar trebui să fie evaluată de către Comisie în 
cadrul evaluării contractului de parteneriat 
și programelor. Dacă o condiție ex ante nu 
este îndeplinită, Comisia ar trebui să aibă 
competența de a suspenda plățile pentru 
programul respectiv.
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Or. en

Amendamentul 226
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță 
au fost atinse. Având în vedere 
diversitatea și caracterul lor plurinațional, 
nu ar trebui să existe nicio rezervă de 
performanță pentru programele de 
cooperare teritorială europeană. În 
cazurile în care neîndeplinirea obiectivelor 
de etapă sau a țintelor este semnificativă, 
Comisia ar trebui să poată suspenda plățile 
pentru program sau, la sfârșitul perioadei 
de programare, poate să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient.

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. În cazurile în 
care neîndeplinirea obiectivelor de etapă 
sau a țintelor este semnificativă, Comisia ar 
trebui să poată suspenda plățile pentru 
program sau, la sfârșitul perioadei de 
programare, poate să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient.

Or. de

Amendamentul 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță au 
fost atinse. Având în vedere diversitatea și 
caracterul lor plurinațional, nu ar trebui să 
existe nicio rezervă de performanță pentru 
programele de cooperare teritorială 
europeană. În cazurile în care 
neîndeplinirea obiectivelor de etapă sau a 
țintelor este semnificativă, Comisia ar 
trebui să poată suspenda plățile pentru 
program sau, la sfârșitul perioadei de 
programare, poate să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient.

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță au 
fost atinse. Având în vedere diversitatea și 
caracterul lor plurinațional, nu ar trebui să 
existe nicio rezervă de performanță pentru 
programele de cooperare teritorială 
europeană. În cazurile în care 
neîndeplinirea obiectivelor de etapă sau a 
țintelor este semnificativă, Comisia ar 
trebui să poată suspenda plățile pentru 
program sau, la sfârșitul perioadei de 
programare, poate să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient. În cazul în care aceste corecții 
sau suspendări se aplică unui stat 
membru care este afectat sau amenințat 
de dificultăți grave în ceea ce privește 
stabilitatea sa financiară, la cererea 
statelor membre, aceste fonduri ar trebui 
puse la dispoziția statului membru într-un 
program de creștere separat, gestionat de 
Comisie. Această măsură trebuie luată pe 
baza programelor vizate, ținând însă 
seama de prioritățile cu cea mai mare 
eficiență economică. Scopul acestui 
mecanism este ca situația economică 
tensionată să nu se acutizeze în 
continuare.

Or. de

Amendamentul 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias
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Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță 
au fost atinse. Având în vedere 
diversitatea și caracterul lor plurinațional, 
nu ar trebui să existe nicio rezervă de 
performanță pentru programele de 
cooperare teritorială europeană. Având în 
vedere diversitatea și caracterul lor 
plurinațional, nu ar trebui să existe nicio 
rezervă de performanță pentru 
programele de cooperare teritorială 
europeană. În cazurile în care 
neîndeplinirea obiectivelor de etapă sau a 
țintelor este semnificativă, Comisia ar 
trebui să poată suspenda plățile pentru 
program sau, la sfârșitul perioadei de 
programare, poate să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient.

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019.

Or. en

Amendamentul 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

Propunere de regulament
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță 
au fost atinse. Având în vedere 
diversitatea și caracterul lor plurinațional, 
nu ar trebui să existe nicio rezervă de 
performanță pentru programele de 
cooperare teritorială europeană. În
cazurile în care neîndeplinirea obiectivelor 
de etapă sau a țintelor este semnificativă, 
Comisia ar trebui să poată suspenda plățile
pentru program sau, la sfârșitul perioadei 
de programare, poate să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient.

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. În cazurile în 
care neîndeplinirea obiectivelor de etapă 
sau a țintelor este semnificativă, Comisia ar 
trebui să poată suspenda angajamentele
pentru program sau, la sfârșitul perioadei 
de programare, poate să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient.

Or. it

Justificare

Suspendarea plăților într-o perioadă de criză economică ar putea avea efecte prea 
dăunătoare, în special în regiunile cu capacitate redusă de absorbție a fondurilor.

Amendamentul 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
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a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță au 
fost atinse. Având în vedere diversitatea și 
caracterul lor plurinațional, nu ar trebui să 
existe nicio rezervă de performanță pentru 
programele de cooperare teritorială 
europeană. Având în vedere diversitatea și 
caracterul lor plurinațional, nu ar trebui 
să existe nicio rezervă de performanță 
pentru programele de cooperare 
teritorială europeană. În cazurile în care 
neîndeplinirea obiectivelor de etapă sau a 
țintelor este semnificativă, Comisia ar 
trebui să poată suspenda plățile pentru 
program sau, la sfârșitul perioadei de 
programare, poate să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient.

a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță au 
fost atinse. Comisia alocă fiecărui stat 
membru cota rezervei de performanță 
care corespunde cotei de programe de 
succes din alocarea totală a statului 
membru. Astfel, Comisia ține seama în 
mod corespunzător de situațiile în care 
anumiți factori externi imprevizibili, 
asupra cărora programul în cauză nu a 
avut influență, au împiedicat atingerea 
obiectivelor de etapă. Statele membre 
atribuie în mod egal rezerva de 
performanță tuturor programelor și 
priorităților care și-au atins obiectivele de 
etapă. Având în vedere diversitatea și 
caracterul lor plurinațional, nu ar trebui să 
existe nicio rezervă de performanță pentru 
programele de cooperare teritorială 
europeană.

Or. en

Amendamentul 231
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță bazat pe stimulente pozitive 
pentru fiecare program, pentru a 
monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre care doresc acest lucru, în 2017 și 
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în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță au 
fost atinse. Având în vedere diversitatea și 
caracterul lor plurinațional, nu ar trebui să 
existe nicio rezervă de performanță pentru 
programele de cooperare teritorială 
europeană. În cazurile în care 
neîndeplinirea obiectivelor de etapă sau a 
țintelor este semnificativă, Comisia ar 
trebui să poată suspenda plățile pentru 
program sau, la sfârșitul perioadei de 
programare, poate să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient.

2019. O rezervă de performanță ar trebui 
prevăzută și alocată în 2019 în cazurile în 
care obiectivele de etapă stabilite în cadrul 
de performanță au fost atinse. Având în 
vedere diversitatea și caracterul lor 
plurinațional, nu ar trebui să existe nicio 
rezervă de performanță pentru programele 
de cooperare teritorială europeană.

Or. es

Justificare

Sistemul evaluării performanțelor ar trebui să se bazeze pe stimulente pozitive, nu pe 
transferul de fonduri către programele cu performanțe superioare. Participarea voluntară va 
evita stabilirea unor obiective ușor de atins și, drept urmare, cu un impact redus.

Amendamentul 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia 
ar trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță 
au fost atinse. Având în vedere 
diversitatea și caracterul lor plurinațional, 
nu ar trebui să existe nicio rezervă de 
performanță pentru programele de 

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare.
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cooperare teritorială europeană. În 
cazurile în care neîndeplinirea 
obiectivelor de etapă sau a țintelor este 
semnificativă, Comisia ar trebui să poată 
suspenda plățile pentru program sau, la 
sfârșitul perioadei de programare, poate 
să aplice corecții financiare, pentru a se 
asigura că bugetul Uniunii nu este risipit 
sau folosit în mod ineficient.

Or. es

Amendamentul 233
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță 
au fost atinse. Având în vedere 
diversitatea și caracterul lor plurinațional, 
nu ar trebui să existe nicio rezervă de 
performanță pentru programele de 
cooperare teritorială europeană. În 
cazurile în care neîndeplinirea 
obiectivelor de etapă sau a țintelor este 
semnificativă, Comisia ar trebui să poată 
suspenda plățile pentru program sau, la 
sfârșitul perioadei de programare, poate să 
aplice corecții financiare, pentru a se 
asigura că bugetul Uniunii nu este risipit 
sau folosit în mod ineficient.

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
flexibilitate care să se bazeze pe credite 
dezangajate automat ar trebui prevăzută în 
cursul perioadei de programare.

Or. fr
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Amendamentul 234
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță au 
fost atinse. Având în vedere diversitatea și 
caracterul lor plurinațional, nu ar trebui să 
existe nicio rezervă de performanță pentru 
programele de cooperare teritorială 
europeană. Având în vedere diversitatea și 
caracterul lor plurinațional, nu ar trebui 
să existe nicio rezervă de performanță 
pentru programele de cooperare 
teritorială europeană. În cazurile în care 
neîndeplinirea obiectivelor de etapă sau a 
țintelor este semnificativă, Comisia ar 
trebui să poată suspenda plățile pentru 
program sau, la sfârșitul perioadei de 
programare, poate să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient.

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță națională ar trebui prevăzută 
și alocată în 2019 în cazurile în care 
obiectivele de etapă stabilite în cadrul de 
performanță au fost atinse. Având în 
vedere diversitatea și caracterul lor 
plurinațional, nu ar trebui să existe nicio 
rezervă de performanță pentru programele 
de cooperare teritorială europeană. .

Or. en

Amendamentul 235
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC 
este susținută de politici economice solide 
și că fondurile CSC pot, dacă este 
necesar, să fie redirecționate pentru 
abordarea problemelor economice cu care 
se confruntă o țară. Acest proces trebuie 
să fie progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice. În 
cazul în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 
angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale 
și eficace, ținând cont de impactul 
programelor individuale în ceea ce 
privește abordarea situației economice și 
sociale din statul membru relevant și de 
modificările precedente ale contractului 
de parteneriat. Atunci când ia decizii 
privind suspendarea, Comisia ar trebui să 
respecte, de asemenea, egalitatea de 
tratament între statele membre, ținând 
cont în special de impactul suspendării 
asupra economiei statului membru în 
cauză. Suspendările ar trebui încetate și 
fondurile ar trebui puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
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Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC 
este susținută de politici economice solide 
și că fondurile CSC pot, dacă este 
necesar, să fie redirecționate pentru 
abordarea problemelor economice cu care 
se confruntă o țară. Acest proces trebuie 
să fie progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice. În 
cazul în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 
angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale 
și eficace, ținând cont de impactul 
programelor individuale în ceea ce 
privește abordarea situației economice și 
sociale din statul membru relevant și de 
modificările precedente ale contractului 
de parteneriat. Atunci când ia decizii 
privind suspendarea, Comisia ar trebui să 
respecte, de asemenea, egalitatea de 
tratament între statele membre, ținând 
cont în special de impactul suspendării 
asupra economiei statului membru în 
cauză. Suspendările ar trebui încetate și 
fondurile ar trebui puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC 
este susținută de politici economice solide 
și că fondurile CSC pot, dacă este 
necesar, să fie redirecționate pentru 
abordarea problemelor economice cu care 
se confruntă o țară. Acest proces trebuie 
să fie progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice. În 
cazul în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 
angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale 
și eficace, ținând cont de impactul 
programelor individuale în ceea ce 
privește abordarea situației economice și 
sociale din statul membru relevant și de 
modificările precedente ale contractului 
de parteneriat. Atunci când ia decizii 
privind suspendarea, Comisia ar trebui să 
respecte, de asemenea, egalitatea de 
tratament între statele membre, ținând 
cont în special de impactul suspendării 
asupra economiei statului membru în 
cauză. Suspendările ar trebui încetate și 
fondurile ar trebui puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

eliminat
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Amendamentul 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice. În cazul 
în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 
angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale și 
eficace, ținând cont de impactul 
programelor individuale în ceea ce privește 
abordarea situației economice și sociale din 
statul membru relevant și de modificările 
precedente ale contractului de parteneriat. 
Atunci când ia decizii privind suspendarea, 
Comisia ar trebui să respecte, de asemenea, 
egalitatea de tratament între statele 
membre, ținând cont în special de impactul 
suspendării asupra economiei statului 
membru în cauză. Suspendările ar trebui 
încetate și fondurile ar trebui puse din nou 
la dispoziția statului membru în cauză de 

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice. În cazul 
în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 
angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale și 
eficace, ținând cont de impactul 
programelor individuale în ceea ce privește 
abordarea situației economice și sociale din 
statul membru relevant și de modificările 
precedente ale contractului de parteneriat. 
Atunci când ia decizii privind suspendarea, 
Comisia ar trebui să respecte, de asemenea, 
egalitatea de tratament între statele 
membre, ținând cont în special de impactul 
suspendării asupra economiei statului 
membru în cauză. Suspendările ar trebui 
încetate și fondurile ar trebui puse din nou 
la dispoziția statului membru în cauză de 
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îndată ce acesta ia măsurile necesare. îndată ce acesta ia măsurile necesare. Dacă 
un stat membru nu a luat măsuri 
suficiente timp de mai bine de trei luni, 
Comisia ar trebui să poată furniza într-un 
mod controlat plățile și angajamentele 
suspendate, în cadrul unui program 
gestionat de ea. Acesta ar trebui să se 
bazeze pe prioritățile de susținere maximă 
a creșterii, de exemplu pe infrastructura 
economică, pentru a evita o deteriorare 
mai puternică a economiei regionale și a 
situației sociale.

Or. de

Amendamentul 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice. În cazul 
în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 
angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale 

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor care fac 
obiectul RDC este susținută de politici 
economice solide și că fondurile care fac 
obiectul RDC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice.
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și eficace, ținând cont de impactul 
programelor individuale în ceea ce 
privește abordarea situației economice și 
sociale din statul membru relevant și de 
modificările precedente ale contractului 
de parteneriat. Atunci când ia decizii 
privind suspendarea, Comisia ar trebui să 
respecte, de asemenea, egalitatea de 
tratament între statele membre, ținând 
cont în special de impactul suspendării 
asupra economiei statului membru în 
cauză. Suspendările ar trebui încetate și 
fondurile ar trebui puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

Or. en

Amendamentul 240
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice. În cazul 
în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice.
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angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale 
și eficace, ținând cont de impactul 
programelor individuale în ceea ce 
privește abordarea situației economice și 
sociale din statul membru relevant și de 
modificările precedente ale contractului 
de parteneriat. Atunci când ia decizii 
privind suspendarea, Comisia ar trebui să 
respecte, de asemenea, egalitatea de 
tratament între statele membre, ținând 
cont în special de impactul suspendării 
asupra economiei statului membru în 
cauză. Suspendările ar trebui încetate și 
fondurile ar trebui puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

Or. es

Justificare

Posibilitatea suspendării plăților din rațiuni legate de politica economică prezintă un 
caracter asimetric și ar conduce la penalizarea regiunilor pentru nerespectarea, la nivel 
național, a recomandărilor privind guvernanța economică. De asemenea, ar implica 
utilizarea unor instrumente ale politicii de coeziune în scopuri diferite față de cele prevăzute 
inițial, deviindu-se astfel de la obiectivele acestora.

Amendamentul 241
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările 

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările 
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contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice. În cazul 
în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 
angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale 
și eficace, ținând cont de impactul 
programelor individuale în ceea ce 
privește abordarea situației economice și 
sociale din statul membru relevant și de 
modificările precedente ale contractului 
de parteneriat. Atunci când ia decizii 
privind suspendarea, Comisia ar trebui să 
respecte, de asemenea, egalitatea de 
tratament între statele membre, ținând 
cont în special de impactul suspendării 
asupra economiei statului membru în 
cauză. Suspendările ar trebui încetate și 
fondurile ar trebui puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice.

Or. pt

Amendamentul 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
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confruntă o țară. Acest proces trebuie să 
fie progresiv, începând cu modificările
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice. În cazul 
în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 
angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale 
și eficace, ținând cont de impactul 
programelor individuale în ceea ce 
privește abordarea situației economice și 
sociale din statul membru relevant și de 
modificările precedente ale contractului 
de parteneriat. Atunci când ia decizii 
privind suspendarea, Comisia ar trebui să 
respecte, de asemenea, egalitatea de 
tratament între statele membre, ținând 
cont în special de impactul suspendării 
asupra economiei statului membru în 
cauză. Suspendările ar trebui încetate și 
fondurile ar trebui puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

confruntă o țară. Acest proces poate 
implica modificări ale contractului de 
parteneriat și ale programelor în sprijinul 
recomandărilor Consiliului privind 
abordarea dezechilibrelor macroeconomice 
și a dificultăților sociale și economice.

Or. es

Justificare

Un considerent nu pare a fi opțiunea cea mai adecvată pentru a reglementa exhaustiv astfel 
de aspecte.

Amendamentul 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice. În cazul 
în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 
angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale 
și eficace, ținând cont de impactul 
programelor individuale în ceea ce 
privește abordarea situației economice și 
sociale din statul membru relevant și de 
modificările precedente ale contractului 
de parteneriat. Atunci când ia decizii 
privind suspendarea, Comisia ar trebui să 
respecte, de asemenea, egalitatea de 
tratament între statele membre, ținând 
cont în special de impactul suspendării 
asupra economiei statului membru în 
cauză. Suspendările ar trebui încetate și 
fondurile ar trebui puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică și 
socială a Uniunii poate permite 
îmbunătățirea eficacității cheltuielilor în 
temeiul fondurilor CSC pe baza punerii în 
aplicare a unor politici economice și 
sociale inteligente, favorabile incluziunii 
și durabile. Este important ca, dacă este 
necesar, fondurile CSC să poată să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice.

Or. fr

Amendamentul 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer
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Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Comisia ar trebui să poată adopta, 
la cererea statului membru în cauză, o 
decizie ad-hoc privind normele și 
condițiile aplicabile acestui program, și 
anume pe baza mijloacelor rezultate din 
corecțiile și suspendările din fondurile 
structurale și Fondul de coeziune.

Or. de

Amendamentul 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a garanta că se pune accentul 
pe realizarea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, este necesar să se definească 
elemente comune tuturor programelor. 
Pentru a asigura coerența modalităților de 
programare pentru fondurile CSC, 
procedurile de adoptare și modificare a 
programelor ar trebui aliniate. Programarea 
ar trebui să asigure coerența cu cadrul 
strategic comun și cu contractul de 
parteneriat, coordonarea fondurilor CSC 
între ele, cu celelalte instrumente 
financiare existente și cu Banca Europeană 
de Investiții.

(20) Pentru a garanta că se pune accentul 
pe realizarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale și a strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, este necesar să se definească 
elemente comune tuturor programelor. 
Pentru a asigura coerența modalităților de 
programare pentru fondurile CSC, 
procedurile de adoptare și modificare a 
programelor ar trebui aliniate. Programarea 
ar trebui să asigure coerența cu cadrul 
strategic comun și cu contractul de 
parteneriat, coordonarea fondurilor CSC 
între ele, cu celelalte instrumente 
financiare existente și cu Banca Europeană 
de Investiții.

Or. en
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Amendamentul 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Coeziunea teritorială a fost adăugată 
alături de obiectivele privind coeziunea 
economică și socială din tratat, și este 
necesar să se abordeze rolul orașelor, 
delimitările geografice funcționale și 
zonele subregionale care se confruntă cu 
probleme geografice sau demografice 
specifice. În acest scop, pentru a mobiliza 
mai bine potențialul la nivel local, este 
necesar să se consolideze și să se faciliteze 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității prin 
stabilirea unor norme comune și a unei
coordonări strânse între toate fondurile 
CSC. Responsabilitatea pentru punerea în
aplicare a strategiilor de dezvoltare locală 
ar trebui să revină grupurilor de acțiune 
locală care reprezintă interesele 
comunității, acesta reprezentând un 
principiu esențial.

(21) Coeziunea teritorială este principalul 
instrument pentru atingerea obiectivelor
privind coeziunea economică și socială, 
astfel cum este prevăzut în tratat, și este 
necesar să se abordeze rolul orașelor, 
zonele urbane, delimitările geografice 
funcționale și zonele subregionale care se 
confruntă cu probleme geografice sau 
demografice specifice. Prin urmare,
abordarea teritorială integrată prevăzută 
în articolul 99 din prezentul regulament 
ar trebui să constituie principalul 
instrument pentru realizarea unei 
dezvoltări durabile de succes a acestor 
zone și pentru promovarea ocupării forței 
de muncă, a incluziunii sociale și a 
prosperității cetățenilor care locuiesc în
aceste zone.

Or. en

Amendamentul 247
László Surján

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Coeziunea teritorială a fost adăugată 
alături de obiectivele privind coeziunea 
economică și socială din tratat, și este 
necesar să se abordeze rolul orașelor, 
delimitările geografice funcționale și 
zonele subregionale care se confruntă cu 

(21) Coeziunea teritorială a fost adăugată 
alături de obiectivele privind coeziunea 
economică și socială din tratat, și este 
necesar să se abordeze rolul orașelor, 
delimitările geografice funcționale și 
zonele subregionale care se confruntă cu 
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probleme geografice sau demografice 
specifice. În acest scop, pentru a mobiliza 
mai bine potențialul la nivel local, este 
necesar să se consolideze și să se faciliteze 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității prin stabilirea 
unor norme comune și a unei coordonări 
strânse între toate fondurile CSC. 
Responsabilitatea pentru punerea în 
aplicare a strategiilor de dezvoltare locală 
ar trebui să revină grupurilor de acțiune 
locală care reprezintă interesele 
comunității, acesta reprezentând un 
principiu esențial.

probleme geografice sau demografice 
specifice, inclusiv tensiuni interetnice. În 
acest scop, pentru a mobiliza mai bine 
potențialul la nivel local, este necesar să se 
consolideze și să se faciliteze dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității prin stabilirea unor norme 
comune și a unei coordonări strânse între 
toate fondurile CSC. Consolidarea 
capacității pentru părțile interesate locale 
este de maximă importanță.
Responsabilitatea pentru punerea în 
aplicare a strategiilor de dezvoltare locală 
ar trebui să revină grupurilor de acțiune 
locală care reprezintă interesele 
comunității, acesta reprezentând un 
principiu esențial.

Or. en

Amendamentul 248
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Coeziunea teritorială a fost adăugată 
alături de obiectivele privind coeziunea 
economică și socială din tratat, și este 
necesar să se abordeze rolul orașelor, 
delimitările geografice funcționale și 
zonele subregionale care se confruntă cu 
probleme geografice sau demografice 
specifice. În acest scop, pentru a mobiliza 
mai bine potențialul la nivel local, este 
necesar să se consolideze și să se faciliteze 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității prin stabilirea 
unor norme comune și a unei coordonări 
strânse între toate fondurile CSC. 
Responsabilitatea pentru punerea în 
aplicare a strategiilor de dezvoltare locală 
ar trebui să revină grupurilor de acțiune 
locală care reprezintă interesele 

(21) Coeziunea teritorială a fost adăugată 
alături de obiectivele privind coeziunea 
economică și socială din tratat, și este 
necesar să se abordeze rolul orașelor, 
delimitările geografice funcționale și 
zonele subregionale care se confruntă cu 
probleme geografice sau demografice 
specifice, în special zonele de munte. În 
acest scop, pentru a mobiliza mai bine 
potențialul la nivel local, este necesar să se 
consolideze și să se faciliteze dezvoltarea 
locală plasată sub responsabilitatea 
comunității prin stabilirea unor norme 
comune și a unei coordonări strânse între 
toate fondurile CSC. Responsabilitatea 
pentru punerea în aplicare a strategiilor de 
dezvoltare locală ar trebui să revină 
grupurilor de acțiune locală care reprezintă 
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comunității, acesta reprezentând un 
principiu esențial.

interesele comunității, acesta reprezentând 
un principiu esențial.

Or. de

Justificare

Prin natura lor, zonele de munte se confruntă provocări deosebite. Acestea trebuie să facă 
față unei multitudini de probleme, cum ar fi exodul populației și dezavantajele economice. 
Prin urmare, este absolut necesară o abordare integrată în ceea ce privește finanțarea din 
fonduri structurale.

Amendamentul 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Pentru a mobiliza mai eficient 
potențialul la nivel local, este necesar să 
se consolideze și să se faciliteze 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității prin 
stabilirea unor norme comune și a unei 
coordonări strânse între toate fondurile 
CSC. Responsabilitatea pentru punerea în 
aplicare a strategiilor de dezvoltare locală 
ar trebui să le revină grupurilor de 
acțiune locală, inclusiv grupurile 
LEADER existente, care reprezintă 
interesele comunității, acesta 
reprezentând un principiu esențial.

Or. en

Amendamentul 250
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 21a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Dezvoltarea unor noi strategii 
macroregionale, în special a strategiei 
pentru macroregiunea Alpilor, ar trebui 
să fie sprijinită de Uniunea Europeană.

Or. de

Justificare

Zona Alpilor se confruntă cu provocări demografice și naturale deosebite. Macroregiunile 
reprezintă un instrument util de abordare a acestor provocări la nivel transnațional și 
transfrontalier. Instituirea unei macroregiuni a Alpilor ar aduce avantaje mari populației 
locale.

Amendamentul 251
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Instrumentele financiare sunt tot mai 
importante ca urmare a efectului lor de 
pârghie asupra fondurilor CSC, a 
capacității lor de a combina diferite forme 
de resurse publice și private pentru a 
sprijini obiectivele în materie de politici 
publice și a faptului că formele de
finanțare reînnoibile măresc viabilitatea 
pe termen lung a acestei asistențe.

(22) Instrumentele financiare sunt tot mai 
importante ca urmare a efectului lor de 
pârghie asupra fondurilor care fac obiectul 
RDC, a capacității lor de a combina diferite 
forme de resurse publice și private pentru a 
sprijini obiectivele în materie de politici 
publice și a capacității de a garanta un 
flux reînnoibil de mijloace financiare 
pentru investiții strategice, sprijinind 
investițiile pe termen lung, durabile, și 
intensificând potențialul de creștere al 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Instrumentele financiare sunt tot mai 
importante ca urmare a efectului lor de 
pârghie asupra fondurilor CSC, a 
capacității lor de a combina diferite forme 
de resurse publice și private pentru a 
sprijini obiectivele în materie de politici 
publice și a faptului că formele de finanțare 
reînnoibile măresc viabilitatea pe termen 
lung a acestei asistențe.

(22) Instrumentele financiare sunt tot mai 
importante ca urmare a efectului lor de 
pârghie asupra fondurilor CSC, a 
capacității lor de a combina diferite forme 
de resurse publice și private pentru a 
sprijini obiectivele în materie de politici 
publice și a faptului că formele de finanțare 
reînnoibile măresc viabilitatea pe termen 
lung a acestei asistențe. Acordarea de 
fonduri trebuie să fie păstrată întotdeauna 
ca o opțiune și trebuie să fie 
responsabilitatea celor implicați pe teren 
pentru a utiliza combinația de finanțare 
cea mai potrivită pentru nevoile regionale.

Or. en

Amendamentul 253
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Instrumentele financiare sprijinite de 
fondurile CSC ar trebui să fie utilizate 
pentru a răspunde anumitor nevoi ale 
pieței într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor, în conformitate cu 
obiectivele programelor, și nu ar trebui să 
excludă finanțarea privată. Prin urmare, 
decizia de a finanța măsurile de sprijin prin 
intermediul instrumentelor financiare ar 
trebui să fie stabilită pe baza unei analize
ex ante.

(23) Instrumentele financiare sprijinite de 
fondurile care fac obiectul RDC ar trebui 
să fie utilizate pentru a răspunde 
deficiențelor pieței sau situațiilor de 
investiții sub nivelul optim și, astfel, 
pentru a aborda anumite nevoi ale pieței 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor, în conformitate cu 
obiectivele programelor, și aceste 
instrumente nu ar trebui să excludă 
finanțarea privată. Prin urmare, decizia de 
a finanța măsurile de sprijin prin 
intermediul instrumentelor financiare ar 
trebui să fie stabilită pe baza unei evaluări
ex ante, care ar trebui să abordeze în mod 
direct nevoile și potențialul de investiții de 
la nivel regional și local, să identifice 
posibilitățile de participare a sectorului 
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privat, să evalueze valoarea adăugată 
obținută prin utilizarea instrumentului 
financiar în cauză și, astfel, să garanteze 
crearea de răspunsuri flexibile și eficiente 
la provocările cu care se confruntă 
regiunile europene în domeniul 
dezvoltării.

Or. en

Amendamentul 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Instrumentele financiare sprijinite de 
fondurile CSC ar trebui să fie utilizate 
pentru a răspunde anumitor nevoi ale pieței 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor, în conformitate cu 
obiectivele programelor, și nu ar trebui să 
excludă finanțarea privată. Prin urmare, 
decizia de a finanța măsurile de sprijin prin 
intermediul instrumentelor financiare ar 
trebui să fie stabilită pe baza unei analize 
ex ante.

(23) Instrumentele financiare sprijinite de 
fondurile CSC ar trebui să fie utilizate 
pentru a răspunde anumitor nevoi ale pieței 
într-o manieră eficientă din punctul de 
vedere al costurilor, în conformitate cu 
obiectivele programelor, și nu ar trebui să 
excludă finanțarea privată. Prin urmare, 
decizia de a finanța măsurile de sprijin prin 
intermediul instrumentelor financiare ar 
trebui să fie stabilită pe baza unei analize 
ex ante și să fie supusă unui control 
democratic la nivel corespunzător.

Or. en

Amendamentul 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Instrumentele financiare sprijinite de 
fondurile CSC ar trebui să fie utilizate 
pentru a răspunde anumitor nevoi ale

(23) Instrumentele financiare sprijinite de 
fondurile CSC ar trebui să fie utilizate 
pentru a răspunde nevoilor și carențelor
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pieței într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor, în conformitate cu 
obiectivele programelor, și nu ar trebui să 
excludă finanțarea privată. Prin urmare, 
decizia de a finanța măsurile de sprijin prin 
intermediul instrumentelor financiare ar 
trebui să fie stabilită pe baza unei analize 
ex ante.

pieței într-o manieră eficace și eficientă din 
punctul de vedere al costurilor, în 
conformitate cu obiectivele programelor, și 
nu ar trebui să excludă finanțarea privată. 
Prin urmare, decizia de a finanța măsurile 
de sprijin prin intermediul instrumentelor 
financiare ar trebui să fie stabilită pe baza 
unei analize ex ante.

Or. es

Amendamentul 256
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Instrumentele financiare ar trebui 
concepute și puse în aplicare astfel încât să 
promoveze participarea substanțială a 
investitorilor din sectorul privat și a 
instituțiilor financiare pe o bază adecvată 
în ceea ce privește partajarea riscurilor. 
Pentru a fi suficient de atractive pentru 
sectorul privat, instrumentele financiare 
trebuie să fie concepute și puse în aplicare 
în mod flexibil. Prin urmare, autoritățile de 
management trebuie să decidă cu privire la 
cele mai adecvate forme de punere în 
aplicare a instrumentelor financiare, pentru 
a aborda nevoile specifice ale regiunilor 
țintă, în conformitate cu obiectivele 
programului relevant.

(24) Instrumentele financiare ar trebui 
concepute și puse în aplicare astfel încât să 
promoveze participarea substanțială a 
investitorilor din sectorul privat și a 
instituțiilor financiare pe o bază adecvată 
în ceea ce privește partajarea riscurilor. 
Pentru a fi suficient de atractive pentru 
sectorul privat, instrumentele financiare 
trebuie să fie simple, catalitice, reînnoibile 
și concepute și puse în aplicare în mod
flexibil. Prin urmare, autoritățile de 
management trebuie să decidă cu privire la 
cele mai adecvate forme de punere în 
aplicare a instrumentelor financiare, pentru 
a aborda nevoile specifice ale regiunilor 
țintă, în conformitate cu obiectivele 
programului relevant.

Or. en

Amendamentul 257
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Considerentul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Cuantumul resurselor transferate în 
orice moment de la fondurile CSC către 
instrumentele financiare ar trebui să 
corespundă cuantumului necesar efectuării 
investițiilor planificate și plăților către 
beneficiarii finali, incluzând costurile și 
comisioanele de gestionare, calculate pe 
baza unor planuri de afaceri și previziuni 
ale fluxurilor de numerar pe o perioadă 
predeterminată care nu ar trebui să 
depășească doi ani.

(26) Cuantumul resurselor transferate în 
orice moment de la fondurile care fac 
obiectul RDC către instrumentele 
financiare ar trebui să corespundă 
cuantumului necesar efectuării investițiilor 
planificate și plăților către beneficiarii 
finali, incluzând costurile și comisioanele 
de gestionare, calculate pe baza unor 
planuri de afaceri și previziuni ale 
fluxurilor de numerar pe o perioadă 
predeterminată care nu ar trebui să 
depășească doi ani.

Or. en

Amendamentul 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este necesară stabilirea de norme 
specifice privind sumele care urmează a fi 
acceptate drept cheltuieli eligibile la 
închidere, pentru a se asigura că sumele, 
inclusiv costurile și comisioanele de 
gestionare plătite din fondurile CSC către 
instrumentele financiare, sunt utilizate 
efectiv pentru investiții și plăți către 
beneficiarii finali. În plus, este necesară 
stabilirea unor norme specifice privind 
reutilizarea resurselor puse la dispoziție din 
fondurile CSC, inclusiv utilizarea 
resurselor rămase după încheierea 
programelor.

(27) Este necesară stabilirea de norme 
specifice privind sumele care urmează a fi 
acceptate drept cheltuieli eligibile la 
închidere, pentru a se asigura că sumele, 
inclusiv costurile și comisioanele de 
gestionare plătite din fondurile CSC către 
instrumentele financiare, sunt utilizate 
efectiv pentru investiții și plăți către 
beneficiarii finali. În plus, este necesară 
stabilirea unor norme specifice privind 
reutilizarea resurselor puse la dispoziție din 
fondurile CSC, inclusiv utilizarea 
resurselor rămase după încheierea 
programelor. Statele membre care se 
confruntă cu dificultăți semnificative în 
materie de stabilitate financiară ar trebui 
să beneficieze de aceste fonduri retrase și 
de cele rămase, precum și de alte fonduri 
disponibile, rezultate, de exemplu, din 
corecții financiare, în condițiile 
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gestionării de către Comisie și ținând cont 
de prioritățile de susținere maximă a 
creșterii economice.

Or. de

Amendamentul 259
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Este necesară stabilirea de norme 
specifice privind sumele care urmează a fi 
acceptate drept cheltuieli eligibile la 
închidere, pentru a se asigura că sumele, 
inclusiv costurile și comisioanele de 
gestionare plătite din fondurile CSC către 
instrumentele financiare, sunt utilizate 
efectiv pentru investiții și plăți către 
beneficiarii finali. În plus, este necesară 
stabilirea unor norme specifice privind 
reutilizarea resurselor puse la dispoziție din 
fondurile CSC, inclusiv utilizarea 
resurselor rămase după încheierea 
programelor.

(27) Este necesară stabilirea de norme 
specifice privind sumele care urmează a fi 
acceptate drept cheltuieli eligibile la 
închidere, pentru a se asigura că sumele, 
inclusiv costurile și comisioanele de 
gestionare plătite din fondurile care fac 
obiectul RDC către instrumentele 
financiare, sunt utilizate efectiv pentru 
investiții și plăți către beneficiarii finali. În 
plus, este necesară stabilirea unor norme 
specifice privind reutilizarea resurselor 
puse la dispoziție din fondurile care fac 
obiectul RDC, inclusiv utilizarea resurselor 
rămase după încheierea programelor.
Dispozițiile detaliate de raportare cu 
privire la instrumentele financiare ar 
trebui să fie specificate pentru autoritățile 
de gestionare, statele membre, precum și 
pentru Comisie. Statele membre ar trebui 
să includă, într-o anexa la raportul anual 
de implementare, un raport specific 
privind operațiunile care cuprind 
instrumente financiare. Pentru a spori în 
continuare transparența și eficacitatea 
instrumentelor financiare, Comisia ar 
trebui să sintetizeze anual informații de 
raportare cu privire la utilizarea și 
eficacitatea instrumentelor financiare în 
diferite fonduri care fac obiectul RDC, 
obiectivele tematice și statele membre.

Or. en
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Amendamentul 260
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Considerentul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) Comisia ar trebui să pregătească 
măsuri concrete pentru a spori difuzarea 
informațiilor și a know-how-ului cu 
privire la utilizarea instrumentelor 
financiare și să contribuie la creșterea 
capacității tehnice de aplicare și de 
gestionare a instrumentelor financiare la 
nivelul autorităților de gestionare, al 
intermediarilor financiari și al altor actori 
implicați, cu scopul de a crește succesul 
punerii în aplicare a instrumentelor 
financiare.

Or. en

Amendamentul 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Este necesară alinierea modalităților 
de monitorizare și raportare pentru 
fondurile CSC pentru a simplifica 
modalitățile de gestiune la toate nivelurile. 
Este important să se asigure cerințe de 
raportare proporționale, dar și 
disponibilitatea unor informații 
cuprinzătoare privind progresele 
înregistrate în punctele-cheie de 
reexaminare. Prin urmare, este necesar ca 
cerințele privind raportarea să reflecte 
necesitățile în materie de informații din 
anumiți ani și să fie aliniate cu 
programarea examinării performanțelor.

(29) Este necesară alinierea modalităților 
de monitorizare și raportare pentru 
fondurile CSC pentru a simplifica 
modalitățile de gestiune la toate nivelurile. 
Este important să se asigure cerințe de 
raportare proporționale, dar și 
disponibilitatea unor informații 
cuprinzătoare privind progresele 
înregistrate în punctele-cheie de 
reexaminare. Prin urmare, este necesar ca 
cerințele privind raportarea să reflecte 
necesitățile în materie de informații.
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Or. es

Amendamentul 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Este necesară alinierea modalităților 
de monitorizare și raportare pentru 
fondurile CSC pentru a simplifica 
modalitățile de gestiune la toate nivelurile. 
Este important să se asigure cerințe de 
raportare proporționale, dar și 
disponibilitatea unor informații 
cuprinzătoare privind progresele 
înregistrate în punctele-cheie de 
reexaminare. Prin urmare, este necesar ca 
cerințele privind raportarea să reflecte 
necesitățile în materie de informații din 
anumiți ani și să fie aliniate cu 
programarea examinării performanțelor.

(29) Este necesară alinierea modalităților 
de monitorizare și raportare pentru 
fondurile CSC pentru a simplifica 
modalitățile de gestiune la toate nivelurile. 
Este important să se asigure cerințe de 
raportare proporționale, dar și 
disponibilitatea unor informații 
cuprinzătoare privind progresele 
înregistrate în punctele-cheie de 
reexaminare. Prin urmare, este necesar ca 
cerințele privind raportarea să reflecte 
necesitățile în materie de informații din 
anumiți ani.

Or. fr

Amendamentul 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Este necesar să se evalueze 
eficacitatea, eficiența și impactul asistenței 
din fondurile CSC, pentru a îmbunătăți 
calitatea punerii în aplicare și a elaborării 
programelor și pentru a determina impactul 
programelor în ceea ce privește țintele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în ceea ce privește 
PIB-ul și șomajul, după caz. Ar trebui 

(32) Este necesar să se evalueze 
eficacitatea, eficiența și impactul asistenței 
din fondurile CSC, pentru a îmbunătăți 
calitatea punerii în aplicare și a elaborării 
programelor și pentru a determina impactul 
programelor în ceea ce privește țintele și 
obiectivele Uniunii prevăzute la 
articolul 174 din tratat, precum și în ceea
ce privește PIB-ul și șomajul, după caz. Ar 
trebui precizate responsabilitățile statelor 



AM\903190RO.doc 71/179 PE489.656v01-00

RO

precizate responsabilitățile statelor membre 
și ale Comisiei în acest sens.

membre și ale Comisiei în acest sens.

Or. fr

Amendamentul 264
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Este necesar să se evalueze 
eficacitatea, eficiența și impactul asistenței 
din fondurile CSC, pentru a îmbunătăți 
calitatea punerii în aplicare și a elaborării 
programelor și pentru a determina impactul 
programelor în ceea ce privește țintele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în ceea ce privește 
PIB-ul și șomajul, după caz. Ar trebui 
precizate responsabilitățile statelor membre 
și ale Comisiei în acest sens.

(32) Este necesar să se evalueze 
eficacitatea, eficiența și impactul asistenței 
din fondurile CSC, pentru a îmbunătăți 
calitatea punerii în aplicare și a elaborării 
programelor și pentru a determina impactul 
programelor în ceea ce privește țintele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în ceea ce privește 
PIB-ul, șomajul și integrarea aspectelor
de gen și accesibilitate, după caz. Ar trebui 
precizate responsabilitățile statelor membre 
și ale Comisiei în acest sens.

Or. en

Amendamentul 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a îmbunătăți calitatea și 
elaborarea fiecărui program și pentru a 
verifica dacă obiectivele și țintele pot fi 
atinse, ar trebui efectuată o evaluare ex 
ante a fiecărui program.

(33) Pentru a îmbunătăți calitatea și 
elaborarea fiecărui program și pentru a 
verifica dacă obiectivele și țintele pot fi 
atinse, ar trebui efectuată o evaluare ex 
ante a fiecărui program. Pentru fiecare 
program, evaluarea ex ante ar trebui să 
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includă o evaluare a principiilor 
orizontale referitoare la conformitatea cu 
dreptul Uniunii și dreptul național, 
promovarea egalității între bărbați și 
femei și nediscriminarea, precum și 
dezvoltarea durabilă, astfel cum sunt 
definite în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 266
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Un plan de evaluare ar trebui elaborat 
de către autoritatea responsabilă pentru 
pregătirea programului. În timpul perioadei 
de programare, autoritățile de management 
ar trebui să efectueze evaluări pentru a 
examina eficacitatea și impactul unui 
program. Ar trebui să se informeze 
comitetul de monitorizare și Comisia în 
legătură cu rezultatele evaluărilor, pentru a 
facilita deciziile în materie de gestionare.

(34) Un plan de evaluare ar trebui elaborat 
de către autoritatea responsabilă pentru 
pregătirea programului, ținând seama pe 
deplin de preocupările legate de 
gestionarea proiectelor și a programelor. 
În timpul perioadei de programare, 
autoritățile de management ar trebui să 
efectueze evaluări pentru a examina 
eficacitatea și impactul unui program. Ar 
trebui să se informeze comitetul de 
monitorizare și Comisia în legătură cu 
rezultatele evaluărilor, pentru a facilita 
deciziile în materie de gestionare.

Or. en

Amendamentul 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Este util să se specifice tipurile de (36) Este util să se specifice tipurile de 
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acțiuni care ar putea fi adoptate la inițiativa 
Comisiei și a statelor membre ca asistență 
tehnică din fondurile CSC.

acțiuni care ar putea fi adoptate la inițiativa 
Comisiei și a statelor membre ca asistență 
tehnică din fondurile CSC. Statele membre 
ar trebui să se asigure că partenerii 
menționați la articolul 5 beneficiază de un 
nivel corespunzător de asistență tehnică, 
cu scopul de a facilita implicarea și 
participarea acestora la elaborarea și 
punerea în aplicare a contractelor de 
parteneriat și în întregul proces de 
programare. Asistența tehnică la inițiativa 
Comisiei ar trebui să sprijine 
organizațiile-umbrelă tematice, 
organizațiile neguvernamentale, 
partenerii și rețelele socioeconomice și 
asociațiile care reprezintă autoritățile 
locale, urbane și regionale care întreprind 
acțiuni la nivelul UE cu privire la politica 
de coeziune.

Or. en

Amendamentul 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Ar trebui să se specifice datele inițiale 
și finale de eligibilitate a cheltuielilor, 
astfel încât să existe o normă uniformă și 
echitabilă aplicabilă utilizării fondurilor 
CSC în întreaga Uniune. Pentru a se 
facilita execuția programelor, ar trebui să 
se stabilească faptul că data începând cu 
care cheltuielile devin eligibile poate fi o 
dată anterioară datei de 1 ianuarie 2014, în 
cazul în care statul membru în cauză 
prezintă un program înaintea acestei date.
Pentru a asigura o utilizare eficientă a 
fondurilor UE și pentru a reduce riscul 
pentru bugetul UE, este necesar să se 
instituie restricții privind contribuțiile 
pentru operațiunile finalizate.

(38) Ar trebui să se specifice datele inițiale 
și finale de eligibilitate a cheltuielilor, 
astfel încât să existe o normă uniformă și 
echitabilă aplicabilă utilizării fondurilor 
CSC în întreaga Uniune. Pentru a se 
facilita execuția programelor, ar trebui să 
se stabilească faptul că data începând cu 
care cheltuielile devin eligibile poate fi o 
dată anterioară datei de 1 ianuarie 2014, în 
cazul în care statul membru în cauză 
prezintă un program înaintea acestei date.



PE489.656v01-00 74/179 AM\903190RO.doc

RO

Or. es

Amendamentul 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Pentru a garanta eficacitatea, 
corectitudinea și impactul durabil al 
intervențiilor din partea fondurilor CSC, ar 
trebui să se prevadă dispoziții care să 
garanteze că investițiile în întreprinderi și 
infrastructură sunt de durată și să se 
prevină utilizarea fondurilor CSC pentru 
avantaje necuvenite. Experiența a arătat că 
o perioadă de cinci ani reprezintă o 
perioadă minimă adecvată care se poate 
aplica, cu excepția cazurilor în care 
normele privind ajutoarele de stat prevăd o 
perioadă diferită. Este adecvat să se 
excludă acțiunile sprijinite de FSE și cele 
care nu implică investiții productive sau 
investiți în infrastructură de la cerința 
generală privind caracterul durabil, cu 
excepția cazurilor în care aceste cerințe 
sunt derivate din normele aplicabile privind 
ajutoarele de stat, și să se excludă 
contribuțiile la sau din instrumentele 
financiare.

(41) Pentru a garanta eficacitatea, 
corectitudinea și impactul durabil al 
intervențiilor din partea fondurilor CSC, ar 
trebui să se prevadă dispoziții care să 
garanteze că investițiile în întreprinderi și 
infrastructură sunt de durată și să se 
prevină utilizarea fondurilor CSC pentru 
avantaje necuvenite. Experiența a arătat că 
o perioadă de zece ani reprezintă o 
perioadă minimă adecvată care se poate 
aplica, cu excepția cazurilor în care 
normele privind ajutoarele de stat prevăd o 
perioadă diferită. Este adecvat să se 
excludă acțiunile sprijinite de FSE și cele 
care nu implică investiții productive sau 
investiți în infrastructură de la cerința 
generală privind caracterul durabil, cu 
excepția cazurilor în care aceste cerințe 
sunt derivate din normele aplicabile privind 
ajutoarele de stat, și să se excludă 
contribuțiile la sau din instrumentele 
financiare.

Or. de

Justificare

A se vedea articolul 77; Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la cel 
de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune 
după 2013 (2011/2035(INI)

Amendamentul 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul
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Propunere de regulament
Considerentul 41a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) În cadrul evaluării proiectelor cu o 
valoare minimă de 25 milioane EUR, 
Comisia ar trebui să dispună de toate 
informațiile necesare pentru a putea 
determina dacă contribuția financiară a 
fondurilor ar putea duce la o pierdere 
substanțială 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 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 41b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41b) În cazul subvențiilor directe pentru 
întreprinderi, ar trebui să se țină seama 
de faptul că finanțarea din politica de 
coeziune, în special în cazul marilor 
întreprinderi, în loc să influențeze 
deciziile acestora de a deschide o fabrică 
într-un anumit loc, este mai degrabă 
încasată de întreprinderi care deja au luat 
astfel de decizii (efect benefic nesperat); 
de aceea, subvențiile acordate marilor 
întreprinderi private ar trebui să se 
concentreze mai mult decât până acum pe 
investiții în cercetare și dezvoltare, 
respectiv ar trebui acordate mai mult pe 
cale indirectă, prin finanțarea 
infrastructurilor.

Or. de
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Justificare

A se vedea articolul 71; Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la cel 
de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune 
după 2013 (2011/2035(INI)

Amendamentul 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 41c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41c) În cadrul Regulamentului general 
privind fondurile structurale ar trebui să 
existe o reglementare clară care să 
excludă orice finanțare europeană pentru 
relocalizările în cadrul Uniunii și care să 
diminueze la 25 milioane pragul de 
verificare privind controlul unor astfel de 
investiții, excluzând întreprinderile mari 
de la subvențiile directe și stabilind o 
durată de activitate minimă de zece ani.

Or. de

Justificare

A se vedea articolul 71; Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la cel 
de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune 
după 2013 (2011-2035(INI))

Amendamentul 273
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Statele membre ar trebui să adopte 
măsuri adecvate pentru a garanta realizarea 
și funcționarea corectă a sistemelor lor de 
gestiune și control, pentru a oferi asigurare 

(42) Statele membre ar trebui să adopte 
măsuri adecvate pentru a garanta realizarea 
și funcționarea corectă a sistemelor lor de 
gestiune și control, pentru a oferi asigurare 
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în ceea ce privește utilizarea conformă 
legislației și reglementară a fondurilor 
CSC. Ar trebui să se specifice obligațiile 
statelor membre în ceea ce privește 
sistemele de gestiune și control, precum și 
de prevenire, detectare și corectare a 
neregulilor și a încălcărilor dreptului 
Uniunii.

în ceea ce privește utilizarea conformă 
legislației și reglementară a fondurilor 
CSC, în conformitate cu standardele 
internaționale de gestionare a proiectelor 
și a programelor și, prin urmare, ar trebui 
ca obligațiile statelor membre în ceea ce 
privește sistemele de gestiune și control, 
precum și de prevenire, detectare și 
corectare a neregulilor și a încălcărilor 
dreptului Uniunii să se specifice, de 
asemenea, în articolul din regulament.

Or. en

Amendamentul 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În conformitate cu principiile 
gestionării partajate, aplicarea și controlul 
operațiunilor din cadrul programelor ar 
trebui să revină în principal statelor 
membre, prin sistemele lor de gestiune și 
control. Pentru a consolida eficiența 
controlului asupra selecției și realizării 
operațiunilor și a funcționării sistemului de 
gestiune și control, ar trebui specificate 
funcțiile autorității de management.

(43) În conformitate cu principiile 
gestionării partajate, aplicarea și controlul 
operațiunilor din cadrul programelor ar 
trebui să revină în principal statelor 
membre și autorităților regionale și locale, 
prin sistemele lor de gestiune și control. 
Pentru a consolida eficiența controlului 
asupra selecției și realizării operațiunilor și 
a funcționării sistemului de gestiune și 
control, ar trebui specificate funcțiile 
autorității de management.

Or. en

Amendamentul 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 43
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În conformitate cu principiile 
gestionării partajate, aplicarea și controlul 
operațiunilor din cadrul programelor ar 
trebui să revină în principal statelor 
membre, prin sistemele lor de gestiune și 
control. Pentru a consolida eficiența 
controlului asupra selecției și realizării 
operațiunilor și a funcționării sistemului de 
gestiune și control, ar trebui specificate 
funcțiile autorității de management.

(43) În conformitate cu principiile 
gestionării partajate, aplicarea și controlul 
operațiunilor din cadrul programelor ar 
trebui să revină în comun statelor membre
și autorităților regionale și locale alese, 
prin sistemele lor de gestiune și control. 
Pentru a consolida eficiența controlului 
asupra selecției și realizării operațiunilor și 
a funcționării sistemului de gestiune și 
control, ar trebui specificate funcțiile 
autorității de management.

Or. fr

Amendamentul 276
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Pentru a oferi o asigurare 
corespunzătoare ex ante cu privire la 
configurarea și elaborarea principalelor 
sisteme de gestiune și control, statele 
membre ar trebui să desemneze un 
organism de acreditare responsabil pentru 
acreditarea și retragerea acreditării 
organismelor de gestiune și control.

eliminat

Or. de

Amendamentul 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 44
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Pentru a oferi o asigurare 
corespunzătoare ex ante cu privire la 
configurarea și elaborarea principalelor 
sisteme de gestiune și control, statele 
membre ar trebui să desemneze un 
organism de acreditare responsabil pentru 
acreditarea și retragerea acreditării 
organismelor de gestiune și control.

eliminat

Or. en

Justificare

Scopul este de a evita proliferarea organismelor și a actorilor care ar spori și mai mult 
complexitatea sistemului de gestionare și control.

Amendamentul 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Pentru a oferi o asigurare 
corespunzătoare ex ante cu privire la 
configurarea și elaborarea principalelor 
sisteme de gestiune și control, statele 
membre ar trebui să desemneze un 
organism de acreditare responsabil pentru 
acreditarea și retragerea acreditării 
organismelor de gestiune și control.

eliminat

Or. es

Justificare

Această competență revine organismului de audit care efectuează evaluarea ex ante și, în 
consecință, acordă aprobarea pentru sistemul de gestiune și control. CEE dorește ca același 
organism sau un nou organism să stabilească procedura de certificare a autorității de 
gestiune. Această măsură conduce la creșterea sarcinii administrative și contravine 
procesului de simplificare.
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Amendamentul 279
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Ar trebui să fie stabilite competențele 
și responsabilitățile Comisiei de a verifica 
funcționarea eficientă a sistemelor de 
gestiune și control și de a solicita acțiunea 
statelor membre. De asemenea, Comisia ar 
trebui să aibă competența de a realiza 
audituri vizând aspecte legate de buna 
gestiune financiară, pentru a formula 
concluzii privind funcționarea fondurilor.

(45) Ar trebui să fie stabilite competențele 
și responsabilitățile Comisiei de a verifica 
funcționarea eficientă a sistemelor de 
gestiune și control, inclusiv evaluarea 
capacităților acestora de gestionare a 
proiectelor și a programelor, și de a 
solicita acțiunea statelor membre. De 
asemenea, Comisia ar trebui să aibă 
competența de a realiza audituri vizând 
aspecte legate de buna gestiune financiară, 
pentru a formula concluzii privind 
funcționarea fondurilor.

Or. en

Amendamentul 280
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Plata de prefinanțare la începutul 
programelor garantează că statul membru 
are mijloacele necesare pentru a oferi 
sprijin beneficiarilor pentru punerea în 
aplicare a programului începând cu 
adoptarea acestuia. Prin urmare, ar trebui 
stabilite dispoziții privind sumele inițiale 
de prefinanțare din fondurile CSC. 
Prefinanțarea inițială ar trebui lichidată în 
totalitate la închiderea programului.

(47) Plata de prefinanțare la începutul 
programelor garantează că statul membru 
are, de asemenea, mijloacele necesare 
pentru a oferi sprijin ex ante beneficiarilor 
încă de la începutul punerii în aplicare a 
programului, astfel încât să se garanteze 
că beneficiarii prezintă viabilitatea 
financiară necesară realizării investițiilor 
alocate. Prin urmare, ar trebui stabilite 
dispoziții privind sumele inițiale de 
prefinanțare din fondurile CSC. 
Prefinanțarea inițială ar trebui lichidată în 
totalitate la închiderea programului.

Or. pt
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Justificare

Întrucât Comisia poate oferi o sumă de prefinanțare statelor membre, acestea din urmă ar 
trebui să utilizeze, de asemenea, prefinanțarea pentru a efectua plățile către beneficiarii 
proiectelor adoptate, cu scopul de a le oferi întreprinderilor lichiditățile necesare pentru 
realizării de investiții.

Amendamentul 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a garanta că cheltuielile 
cofinanțate din bugetul Uniunii în orice 
an financiar sunt folosite în conformitate 
cu normele aplicabile, ar trebui creat un 
cadru corespunzător pentru verificarea și 
închiderea anuală a conturilor. În acest 
context, organismele acreditate ar trebui 
să prezinte Comisiei, pentru fiecare 
program, o declarație de asigurare de 
gestiune însoțită de conturile anuale 
certificate, un raport de sinteză privind 
controalele, precum și o opinie 
independentă de audit și un raport de 
control.

eliminat

Or. es

Amendamentul 282
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a garanta că cheltuielile 
cofinanțate din bugetul Uniunii în orice an 
financiar sunt folosite în conformitate cu
normele aplicabile, ar trebui creat un cadru 
corespunzător pentru verificarea și 
închiderea anuală a conturilor. În acest 

(49) Pentru a garanta că cheltuielile 
cofinanțate din bugetul Uniunii în orice an 
financiar sunt folosite în conformitate cu 
normele aplicabile, ar trebui creat un cadru 
corespunzător pentru verificarea și 
închiderea anuală a conturilor. În acest 
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context, organismele acreditate ar trebui 
să prezinte Comisiei, pentru fiecare 
program, o declarație de asigurare de 
gestiune însoțită de conturile anuale 
certificate, un raport de sinteză privind 
controalele, precum și o opinie 
independentă de audit și un raport de 
control.

cadru de referință ar trebui să fie 
prevăzute o opinie independentă de audit și 
un raport de control.

Or. de

Amendamentul 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a garanta că cheltuielile 
cofinanțate din bugetul Uniunii în orice an 
financiar sunt folosite în conformitate cu 
normele aplicabile, ar trebui creat un cadru 
corespunzător pentru verificarea și 
închiderea anuală a conturilor. În acest 
context, organismele acreditate ar trebui 
să prezinte Comisiei, pentru fiecare 
program, o declarație de asigurare de 
gestiune însoțită de conturile anuale 
certificate, un raport de sinteză privind 
controalele, precum și o opinie 
independentă de audit și un raport de 
control.

(49) Pentru a garanta că cheltuielile 
cofinanțate din bugetul Uniunii în orice an 
financiar sunt folosite în conformitate cu 
normele aplicabile, ar trebui creat un cadru 
corespunzător pentru verificarea și 
închiderea anuală a conturilor.

Or. en

Amendamentul 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Considerentul 51
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Pentru a încuraja disciplina financiară, 
ar trebui definite modalitățile de 
dezangajare pentru oricare parte a 
angajamentului bugetar pentru un program, 
în special dacă o sumă poate fi exclusă din 
dezangajare și dacă întârzierile de punere 
în aplicare rezultă din circumstanțe 
independente de partea în cauză, 
excepționale sau neprevăzute și ale căror 
consecințe nu pot fi evitate în ciuda 
eforturilor făcute.

(51) Pentru a încuraja disciplina financiară, 
ar trebui definite modalitățile de 
dezangajare pentru oricare parte a 
angajamentului bugetar pentru un program, 
în special dacă o sumă poate fi exclusă din 
dezangajare și dacă întârzierile de punere 
în aplicare rezultă din circumstanțe 
independente de partea în cauză, 
excepționale sau neprevăzute și ale căror 
consecințe nu pot fi evitate în ciuda 
eforturilor făcute. Dacă un stat membru se 
află într-o situație financiară dificilă, 
Comisia ar trebui să preia, la cererea 
statului membru în cauză, gestionarea 
fondurilor și să poată elabora un program 
specific, care să susțină mai ales creșterea 
economică a statului membru respectiv.

Or. de

Amendamentul 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Sunt necesare dispoziții generale 
suplimentare în legătură cu funcționarea 
specifică a fondurilor. În special, pentru a 
spori valoarea lor adăugată și pentru a 
susține contribuția lor la prioritățile 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, funcționarea acestor fonduri ar 
trebui simplificată și concentrată asupra 
obiectivelor „investiții pentru creștere și 
locuri de muncă” și „cooperare teritorială 
europeană”.

(52) Sunt necesare dispoziții generale 
suplimentare în legătură cu funcționarea 
specifică a fondurilor. În special, pentru a 
spori valoarea lor adăugată și pentru a 
susține contribuția lor la coeziunea 
economică, socială și teritorială și la
prioritățile strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, funcționarea acestor fonduri ar 
trebui simplificată și concentrată asupra 
obiectivelor „investiții pentru creștere și 
locuri de muncă” și „cooperare teritorială 
europeană”.

Or. en
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Amendamentul 286
Hermann Winkler

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 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 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, regiunile care au 
beneficiat în perioada 2007-2013 de
sprijin financiar din obiectivul de 
convergență, inclusiv cele care au 
beneficiat de sprijin financiar în această 
perioadă ca regiuni aflate în faza de 
eliminare treptată a ajutoarelor în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a 
anumitor dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european și Fondul de 
coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1260/19991 și 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 
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„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” din FC.

_________________

1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

Or. de

Justificare

Și regiunile care în prezent (2007-2013) sunt regiuni aflate în faza de eliminare treptată a 
ajutoarelor, în conformitate cu obiectivul de convergență, trebuie să profite de așa-numita 
rețea de securitate, adică de nivelul minim de finanțare care reprezintă 2/3 din finanțarea 
actuală.  Este necesar să se clarifice faptul că toate regiunile, inclusiv cele în faza de 
eliminare treptată în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006, care în prezent sunt excluse din obiectivul de convergență, trebuie să facă 
obiectul acestuia, astfel încât succesele obținute să poată fi consolidate.

Amendamentul 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

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 

(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 
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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.

mare de 75% din media UE-27 și regiunile 
aflate în prezent în faza de eliminare 
treptată 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.

Or. en

Amendamentul 288
Cornelia Ernst

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 

(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 care au fost 
eligibile pentru finanțare în concordanță 
cu obiectivul de convergență în temeiul 
articolului 5 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului și ale căror PIB pe cap de 
locuitor depășește 75% din media PIB a
UE-27, și regiunile care au fost eligibile
pentru finanțare în cadrul sprijinului de 
tranziție în temeiul articolului 8 
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cel al mediei Uniunii ar trebui să 
beneficieze de asistență pentru obiectivul 
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” din FC.

alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006 al Consiliului 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.

Or. en

Amendamentul 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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 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 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 

(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 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, toate 
regiunile care au beneficiat de sprijin 
financiar în perioada 2007-2013 din 
obiectivul de convergență, adică inclusiv 
regiunile aflate în faza de eliminare 
treptată a ajutoarelor în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a 
anumitor dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, 
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90 % din cel al mediei Uniunii ar trebui 
să beneficieze de asistență pentru 
obiectivul „investiții pentru creștere și 
locuri de muncă” din FC.

Fondul social european și Fondul de 
coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1260/19991 și 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 a devenit mai mare de 75 % din 
media UE-27 ar trebui să primească cel 
puțin două treimi din alocarea lor pentru 
2007-2013.
_________________

1 JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

Or. de

Amendamentul 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

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 

(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 actual 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 
stimula creșterea economică și coeziunea 
socială 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 
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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.

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, 
în vederea consolidării dezvoltării 
înregistrate. 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. Pentru a reflecta 
impactul real al crizei, trebuie revizuite 
datele economice utilizate și trebuie 
introduse noi criterii de alocare a 
fondurilor în cadrul politicii de coeziune, 
precum rata șomajului. Totodată, trebuie 
introdusă o clauză de ajustare care să 
permită revizuirea clasificării regiunilor 
pe parcursul perioadei respective, în 
funcție de modificările substanțiale 
survenite în situația acestora, astfel încât 
o regiune să poată beneficia de un sprijin 
mai consistent în cazul agravării situației 
sale.

Or. es

Justificare

Datele economice utilizate pentru alocarea fondurilor în cadrul politicii de coeziune la nivel 
regional sunt ultimele date disponibile și nu reflectă în mod fidel impactul crizei. Din acest 
motiv, trebuie prevăzută o clauză de ajustare care să permită revizuirea clasificării 
regiunilor pe parcursul perioadei respective, în funcție de modificările substanțiale survenite 
în situația acestora, astfel încât o regiune să poată beneficia de un sprijin mai consistent în 
cazul agravării situației sale.

Amendamentul 291
Michael Theurer

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Promovarea obiectivelor de coeziune 
economică, socială și teritorială, prevăzute 

(54) Promovarea obiectivelor de coeziune 
economică, socială și teritorială, prevăzute 
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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 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 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.

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 care au 
beneficiat în perioada 2007-2013 de 
sprijin financiar din obiectivul de 
convergență și 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.

Or. de

Justificare

Pentru a evita dificultățile injuste și distorsiunile statistice, ar trebui creat un regim de 
tranziție.

Amendamentul 292
Nuno Teixeira

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 

(54) Promovarea obiectivelor de coeziune 
economică, socială și teritorială, prevăzute 
în tratat, presupune că obiectivul „investiții 
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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.

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. Având în vedere situația 
lor socio-economică și costurile 
suplimentare suportate din cauza distanței 
și a insularității lor, regiunile 
ultraperiferice ar trebui considerate 
regiuni mai puțin dezvoltate și ar trebui să 
beneficieze de ajutoare pentru a putea 
compensa aceste handicapuri.

Or. pt

Justificare

Constrângerile naturale cu care se confruntă regiunile ultraperiferice demonstrează faptul că 
dezvoltarea lor este grav încetinită de investițiile majore pe care trebuie să le facă în diferite 
zone. Ca atare, este important ca ele să fie considerate regiuni mai puțin dezvoltate și să 
beneficieze de o alocare din fondurile structurale pentru perioada 2014-2020, pentru a-și 
putea compensa handicapurile naturale.

Amendamentul 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 55a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55a) Modularea ratei de cofinanțare din 
fonduri pentru o axă prioritară ia în 
considerare gradul de acoperire a 
regiunilor defavorizate puternic și 
permanent din punct de vedere natural 
sau demografic, a statelor membre 
insulare eligibile în cadrul Fondului de 
coeziune și a celorlalte insule, cu excepția 
celor pe care este situat capitalul unui stat 
membru sau celor care au o legătură fixă 
cu continentul, a zonelor de munte astfel 
cum sunt definite de legislația națională a 
statului membru și a zonelor slab și foarte 
slab populate și a altor zone cu 
handicapuri demografice grave.

Or. en

Amendamentul 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Ar trebui stabilite criterii obiective de 
definire a regiunilor și zonelor eligibile 
pentru sprijin din partea fondurilor. În acest 
scop, identificarea regiunilor și a zonelor la 
nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe 
sistemul comun de clasificare a regiunilor 
stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS).

(55) Ar trebui stabilite criterii obiective de 
definire a regiunilor și zonelor eligibile 
pentru sprijin din partea fondurilor. În acest 
scop, identificarea regiunilor și a zonelor la 
nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe 
sistemul comun de clasificare a regiunilor 
stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS). 
Ar trebui să existe posibilitatea ca această 
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clasificare să fie adaptată zonelor 
specifice, precum regiunile insulare.

Or. en

Amendamentul 295
László Surján

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Ar trebui stabilite criterii obiective de 
definire a regiunilor și zonelor eligibile 
pentru sprijin din partea fondurilor. În acest 
scop, identificarea regiunilor și a zonelor la 
nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe 
sistemul comun de clasificare a regiunilor 
stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS).

(55) Ar trebui stabilite criterii obiective de 
definire a regiunilor și zonelor eligibile 
pentru sprijin din partea fondurilor. În acest 
scop, identificarea regiunilor și a zonelor la 
nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe 
sistemul comun de clasificare a regiunilor 
stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS).
Ar trebui instituit, de asemenea, un sistem 
de identificare a regiunilor cu disparități 
intraregionale semnificative și zone de 
sărăcie, iar aceste disparități ar trebui să 
fie abordate și prin intermediul 
fondurilor, pentru a se evita tensiunile 
legate de sărăcie sau de aspecte sociale 
sau interetnice.

Or. en

Amendamentul 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Ar trebui stabilite criterii obiective de (55) Ar trebui stabilite criterii obiective de 
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definire a regiunilor și zonelor eligibile 
pentru sprijin din partea fondurilor. În acest 
scop, identificarea regiunilor și a zonelor la 
nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe 
sistemul comun de clasificare a regiunilor 
stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS).

definire a regiunilor și zonelor eligibile 
pentru sprijin din partea fondurilor. În acest 
scop, identificarea regiunilor și a zonelor la 
nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe 
sistemul comun de clasificare a regiunilor 
stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS).
O atenție deosebită ar trebui acordată 
regiunilor defavorizate puternic și 
permanent din punct de vedere natural 
sau demografic, cum ar fi regiunile cu 
densitate foarte scăzută a populației și 
regiunile insulare, transfrontaliere și 
montane, ținând cont de faptul că aceste 
caracteristici teritoriale nu corespund în 
mod necesar defalcării propuse în prezent 
de clasificarea NUTS.

Or. en

Amendamentul 297
László Surján

Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) În scopul stabilirii unui cadru 
financiar adecvat, Comisia ar trebui să 
stabilească, prin acte de punere în aplicare, 
defalcarea anuală orientativă a creditelor de 
angajament disponibile în conformitate cu 
o metodă obiectivă și transparentă, în 
vederea orientării către regiunile a căror 
dezvoltare a rămas în urmă, inclusiv cele 
care primesc sprijin tranzitoriu.

(56) În scopul stabilirii unui cadru 
financiar adecvat, Comisia ar trebui să 
stabilească, prin acte de punere în aplicare, 
defalcarea anuală orientativă a creditelor de 
angajament disponibile în conformitate cu 
o metodă obiectivă și transparentă, în 
vederea orientării către regiunile a căror 
dezvoltare a rămas în urmă, inclusiv cele 
care primesc sprijin tranzitoriu și cele care 
se confruntă cu disparități intraregionale 
semnificative, creând tensiuni sociale, 
interetnice sau provocate de sărăcie.

Or. en
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Amendamentul 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Considerentul 57a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57a) Fondul de coeziune ar trebui să 
sprijine proiectele de infrastructură 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. […]/2012 al Parlamentului European 
și al Consiliului din [...] privind instituirea 
facilității „Conectarea Europei” cu o 
sumă totală de XX EUR, care trebuie 
utilizată exclusiv în beneficiul statelor 
membre eligibile pentru finanțare în 
cadrul Fondului de coeziune, impunându-
se aplicarea ratelor de cofinanțare 
prevăzute pentru acesta. Procedura de 
selecție a proiectelor ar trebui să se 
desfășoare în conformitate cu obiectivele 
și criteriile prevăzute la articolul [11] din 
Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea 
Europei”; cu toate acestea, până 
la 31 decembrie 2016, selecția proiectelor 
eligibile pentru finanțare ar trebui să se 
desfășoare în funcție de alocările 
naționale transferate din Fondul de 
coeziune către facilitatea „Conectarea 
Europei”.

Or. es

Justificare

Va fi necesară o perioadă de tranziție de trei ani, în care să se garanteze alocările necesare 
astfel încât toate statele membre să utilizeze instrumentele de asistență disponibile din partea 
Comisiei.

Amendamentul 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Considerentul 57
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Este necesară stabilirea limitelor 
acestor resurse pentru obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” și 
adoptarea de criterii obiective de alocare 
către regiuni și state membre. Pentru a 
încuraja accelerarea necesară a 
dezvoltării infrastructurii în transport și 
energie, precum și a tehnologiilor 
informației și comunicațiilor în Uniune, 
se recomandă crearea unei facilități de 
„Conectare a Europei”. Alocarea de 
credite anuale din fonduri și sumele 
transferate din Fondul de coeziune către 
facilitatea „Conectarea Europei” și către 
un stat membru ar trebui limitate la un 
plafon care urmează să fie stabilit în 
funcție de capacitatea respectivului stat 
membru de a absorbi aceste credite. În 
plus, în conformitate cu ținta principală 
privind reducerea sărăciei, este necesară 
reorientarea sistemului de sprijin alimentar 
pentru persoanele cele mai defavorizate 
pentru a promova incluziunea socială și 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii. Se 
preconizează un mecanism care să 
transfere resurse către acest instrument și 
să garanteze că acestea vor fi constituite 
din alocări FSE printr-o scădere implicită 
corespunzătoare a procentului minim din 
fondurile structurale de alocat FSE în 
fiecare țară.

(57) Este necesară stabilirea limitelor 
acestor resurse pentru obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” și 
adoptarea de criterii obiective de alocare 
către regiuni și state membre. În 
conformitate cu ținta principală privind 
reducerea sărăciei, este necesară 
reorientarea sistemului de sprijin alimentar 
pentru persoanele cele mai defavorizate 
pentru a promova incluziunea socială și 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii. Se 
preconizează un mecanism care să 
transfere resurse către acest instrument și 
să garanteze că acestea vor fi constituite 
din alocări FSE printr-o scădere implicită 
corespunzătoare a procentului minim din 
fondurile structurale de alocat FSE în 
fiecare țară.

Or. en

Amendamentul 300
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a consolida orientarea către eliminat
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rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de cinci 
la sută din resursele alocate obiectivului 
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” ar trebui păstrat sub forma unei 
rezerve de performanță pentru fiecare 
fond și fiecare categorie de regiune din 
fiecare stat membru.

Or. de

Amendamentul 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a consolida orientarea către 
rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de cinci 
la sută din resursele alocate obiectivului 
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” ar trebui păstrat sub forma unei 
rezerve de performanță pentru fiecare 
fond și fiecare categorie de regiune din 
fiecare stat membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 302
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a consolida orientarea către 
rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de cinci 
la sută din resursele alocate obiectivului 
„investiții pentru creștere și locuri de 

eliminat
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muncă” ar trebui păstrat sub forma unei 
rezerve de performanță pentru fiecare 
fond și fiecare categorie de regiune din 
fiecare stat membru.

Or. en

Amendamentul 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a consolida orientarea către 
rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de cinci 
la sută din resursele alocate obiectivului 
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” ar trebui păstrat sub forma unei 
rezerve de performanță pentru fiecare 
fond și fiecare categorie de regiune din 
fiecare stat membru.

eliminat

Or. it

Justificare

Introducerea unei rezerve de performanță ar putea avea efecte negative deoarece ar tenta 
statele membre și autoritățile locale să fixeze obiective modeste, lipsite de componenta 
inovatoare, pentru a obține subvenții suplimentare.

Amendamentul 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a consolida orientarea către 
rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de cinci 

eliminat
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la sută din resursele alocate obiectivului 
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” ar trebui păstrat sub forma unei 
rezerve de performanță pentru fiecare 
fond și fiecare categorie de regiune din 
fiecare stat membru.

Or. fr

Amendamentul 305
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a consolida orientarea către 
rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de cinci 
la sută din resursele alocate obiectivului 
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” ar trebui păstrat sub forma unei 
rezerve de performanță pentru fiecare 
fond și fiecare categorie de regiune din 
fiecare stat membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a consolida orientarea către 
rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de cinci 
la sută din resursele alocate obiectivului 
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” ar trebui păstrat sub forma unei 

eliminat
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rezerve de performanță pentru fiecare 
fond și fiecare categorie de regiune din 
fiecare stat membru.

Or. it

Amendamentul 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a consolida orientarea către 
rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de cinci la 
sută din resursele alocate obiectivului 
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” ar trebui păstrat sub forma unei 
rezerve de performanță pentru fiecare fond 
și fiecare categorie de regiune din fiecare 
stat membru.

(58) Pentru a consolida orientarea către 
rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de cinci la 
sută din resursele alocate unui stat 
membru și destinate obiectivului 
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” ar putea fi păstrat sub forma unei 
rezerve de performanță pentru fiecare fond 
și fiecare categorie de regiune din statul
membru respectiv.

Or. es

Amendamentul 308
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 
dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate, cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător, 
legate de îndeplinirea a unuia sau mai 
multor obiective tematice și fără să se 
depășească 2 % din creditele totale pentru 

(59) În ceea ce privește fondurile, resursele 
pot fi transferate, în anumite condiții, între 
regiunile mai puțin dezvoltate, regiunile de 
tranziție și regiunile mai dezvoltate.
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respectiva categorie de regiune.

Or. de

Justificare

Pentru a evita decalajele în ceea ce privește finanțarea, este necesar să existe posibilitatea de 
redistribuire internă a resurselor între diferite categorii, de exemplu la nivelul unui land 
federal.

Amendamentul 309
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 
dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate, cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător, 
legate de îndeplinirea a unuia sau mai 
multor obiective tematice și fără să se 
depășească 2% din creditele totale pentru
respectiva categorie de regiune.

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 
dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate.

Or. pt

Justificare

Regiunile beneficiază deja de un pachet financiar specific și nu ar trebui să poată transfera 
fonduri între regiuni, îndeosebi atunci când beneficiarii majori sunt regiunile mai dezvoltate, 
în dauna celor care sunt mai puțin dezvoltate. Este evident că efectul de propagare nu va 
contribui, în cazul de față, la creșterea coeziunii economice, sociale și teritoriale enunțate la 
articolul 174 din tratat. Acest amendament este în conformitate cu amendamentul la 
articolul 85 alineatul (2).

Amendamentul 310
Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 
dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate, cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător, 
legate de îndeplinirea a unuia sau mai 
multor obiective tematice și fără să se 
depășească 2% din creditele totale pentru 
respectiva categorie de regiune.

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 
dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate, cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător, 
legate de îndeplinirea a unuia sau mai 
multor obiective tematice și fără să se 
depășească 5 % din creditele totale pentru 
respectiva categorie de regiune.

Or. en

Amendamentul 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 
dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate, cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător, 
legate de îndeplinirea a unuia sau mai 
multor obiective tematice și fără să se 
depășească 2 % din creditele totale pentru 
respectiva categorie de regiune.

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 
dezvoltate și regiunile mai dezvoltate, cu 
excepția cazurilor justificate în mod 
corespunzător, legate de îndeplinirea a 
unuia sau mai multor obiective tematice și 
fără să se depășească 2 % din creditele 
totale pentru respectiva categorie de 
regiune.

Or. de

Amendamentul 312
Tamás Deutsch



AM\903190RO.doc 103/179 PE489.656v01-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 
dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate, cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător, 
legate de îndeplinirea a unuia sau mai 
multor obiective tematice și fără să se 
depășească 2% din creditele totale pentru 
respectiva categorie de regiune.

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 
dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate, cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător, 
legate de îndeplinirea a unuia sau mai 
multor obiective tematice și fără să se 
depășească 6 % din creditele totale pentru 
respectiva categorie de regiune.

Or. en

Amendamentul 313
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Considerentul 59a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59a) Experiența cu cadrul financiar 
actual arată că este necesar ca absorbția 
fondurilor să fie menținută la 4 % din 
PIB, plafonul ratelor pentru alocările în 
domeniul coeziunii.

Or. en

Amendamentul 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Pentru a asigura un impact economic (60) Pentru a asigura un impact economic 
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real, contribuția din partea fondurilor nu ar 
trebui să se substituie cheltuielilor publice 
sau cheltuielilor structurale asimilabile ale 
statelor membre în temeiul prezentului 
regulament. În plus, pentru a se asigura că 
sprijinul din partea fondurilor ia în 
considerare contextul economic general, 
nivelul cheltuielilor publice ar trebui să fie 
stabilit în funcție de condițiile 
macroeconomice generale în care se acordă 
finanțarea, pe baza indicatorilor prevăzuți 
de programele de stabilitate și de 
convergență prezentate anual de către 
statele membre în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1466/1997 din 7 
iulie 1997 privind consolidarea 
supravegherii pozițiilor bugetare și 
supravegherea și coordonarea politicilor 
economice. Verificarea de către Comisie a 
principiului adiționalității ar trebui să se
concentreze asupra statelor membre în 
care regiunile mai puțin dezvoltate și 
regiunile de tranziție acoperă cel puțin 15 
% din populație, din cauza nivelului 
resurselor financiare alocate acestora.

real, contribuția din partea fondurilor nu ar 
trebui să se substituie cheltuielilor publice 
sau cheltuielilor structurale asimilabile ale 
statelor membre în temeiul prezentului 
regulament. În plus, pentru a se asigura că 
sprijinul din partea fondurilor ia în 
considerare contextul economic general, 
nivelul cheltuielilor publice ar trebui să fie 
stabilit în funcție de condițiile 
macroeconomice generale în care se acordă 
finanțarea, pe baza indicatorilor prevăzuți 
de programele de stabilitate și de 
convergență prezentate anual de către 
statele membre în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1466/1997 din 7 
iulie 1997 privind consolidarea 
supravegherii pozițiilor bugetare și 
supravegherea și coordonarea politicilor 
economice. Verificarea de către Comisie a 
principiului adiționalității ar trebui să se 
extindă asupra tuturor regiunilor.

Or. de

Justificare

A se vedea articolul 1; Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la cel 
de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune 
după 2013 (2011-2035(INI))

Amendamentul 315
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Este necesară stabilirea unor dispoziții 
suplimentare privind programarea, 
gestiunea, monitorizarea și controlul 
programelor operaționale care beneficiază 

(61) Este necesară stabilirea unor dispoziții 
suplimentare privind programarea, 
gestiunea, monitorizarea, metodologia de 
raportare, practicile de gestionare a 
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de contribuții din partea fondurilor. 
Programele operaționale ar trebui să 
stabilească axe prioritare care să 
corespundă unor obiective tematice, să 
elaboreze o logică de intervenție 
consecventă pentru a aborda necesitățile de 
dezvoltare identificate și să stabilească 
cadrul pentru evaluarea performanțelor. De 
asemenea, ele ar trebui să conțină alte 
elemente necesare pentru a sprijini punerea 
în aplicare eficace și eficientă acestor 
fonduri.

proiectelor și a programelor și controlul 
programelor operaționale care beneficiază 
de contribuții din partea fondurilor. 
Programele operaționale ar trebui să 
stabilească axe prioritare care să 
corespundă unor obiective tematice, să 
elaboreze o logică de intervenție 
consecventă pentru a aborda necesitățile de 
dezvoltare identificate și să stabilească
cadrul pentru evaluarea performanțelor. De 
asemenea, ele ar trebui să conțină alte 
elemente necesare pentru a sprijini punerea 
în aplicare eficace și eficientă acestor 
fonduri.

Or. en

Amendamentul 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Este necesară stabilirea unor dispoziții 
suplimentare privind programarea, 
gestiunea, monitorizarea și controlul 
programelor operaționale care beneficiază 
de contribuții din partea fondurilor. 
Programele operaționale ar trebui să 
stabilească axe prioritare care să 
corespundă unor obiective tematice, să 
elaboreze o logică de intervenție 
consecventă pentru a aborda necesitățile de 
dezvoltare identificate și să stabilească 
cadrul pentru evaluarea performanțelor. De 
asemenea, ele ar trebui să conțină alte 
elemente necesare pentru a sprijini punerea 
în aplicare eficace și eficientă acestor 
fonduri.

(61) Este necesară stabilirea unor dispoziții 
suplimentare privind programarea, 
gestiunea, monitorizarea și controlul 
programelor operaționale care beneficiază 
de contribuții din partea fondurilor. 
Programele operaționale ar trebui să 
stabilească axe prioritare care să 
corespundă unor obiective tematice și 
principiilor orizontale referitoare la 
conformitatea cu dreptul Uniunii și 
dreptul național, promovarea egalității 
între bărbați și femei și nediscriminarea, 
precum și dezvoltarea durabilă, astfel cum 
sunt definite în prezentul regulament, să 
elaboreze o logică de intervenție 
consecventă pentru a aborda necesitățile de 
dezvoltare identificate și să stabilească 
cadrul pentru evaluarea performanțelor. De 
asemenea, ele ar trebui să conțină alte 
elemente necesare pentru a sprijini punerea 
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în aplicare eficace și eficientă acestor 
fonduri.

Or. en

Amendamentul 317
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) În vederea îmbunătățirii 
complementarității și simplificării 
executării, ar trebui să fie posibil să se 
combine sprijinul din FC și din FEDER cu 
sprijinul din FSE în cadrul programelor 
operaționale comune în temeiul 
obiectivului „creștere și locuri de muncă”.

(62) În vederea îmbunătățirii 
complementarității și simplificării 
accesului la fondurile structurale pentru 
beneficiari și, în consecință, a punerii în 
aplicare a proiectelor, ar trebui să fie 
posibil să se promoveze o abordare bazată 
pe gestionare multidimensională care să
combine sprijinul din FC și din FEDER cu 
sprijinul din FSE în cadrul programelor 
operaționale comune în temeiul 
obiectivului „creștere și locuri de muncă”.

Or. pt

Justificare

Abordarea bazată pe gestionare multidimensională va permite beneficiarului care are un 
plan de dezvoltare a proiectelor să înainteze o singură cerere de finanțare din partea 
FEDER, FC sau FSE pentru diferitele investiții pe care dorește să le realizeze. Această 
abordare ar trebui să faciliteze dezvoltarea și punerea în aplicare a proiectelor și să însemne 
că beneficiarii nu mai sunt obligați să înainteze mai multe cereri pentru programe de 
finanțare specifice.

Amendamentul 318
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Pentru a oferi statelor membre (64) Pentru a oferi statelor membre 
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posibilitatea de a pune în aplicare o parte a 
unui program operațional utilizând o 
abordare bazată pe rezultate, este util să se 
prevadă un plan de acțiune comun care să 
cuprindă un set de acțiuni de realizat de 
către un beneficiar pentru a contribui la 
obiectivele programului operațional. Pentru 
a simplifica și consolida orientarea către 
rezultate a fondurilor, gestionarea planului 
de acțiune comun ar trebui să se bazeze 
exclusiv pe obiective de etapă, realizări și 
rezultate stabilite de comun acord, astfel 
cum este definit în decizia Comisiei de 
adoptare a planului de acțiune comun. 
Controlul și auditul unui plan de acțiune 
comun ar trebui să fie, de asemenea, 
limitate la realizarea acestor obiective de 
etapă, realizări și rezultate. Prin urmare, 
este necesar să se stabilească dispoziții 
privind elaborarea sa, conținutul, 
adoptarea, gestiunea și controlul financiar 
al planurilor de acțiune comune.

posibilitatea de a pune în aplicare o parte a 
unui program operațional utilizând o 
abordare bazată pe rezultate, este util să se 
prevadă un plan de acțiune comun care să 
cuprindă un set de acțiuni de realizat de 
către un beneficiar pentru a contribui la 
obiectivele programului operațional. Pentru 
a simplifica și consolida orientarea către 
rezultate a fondurilor, gestionarea planului 
de acțiune comun ar trebui să se bazeze 
exclusiv pe obiective de etapă, realizări și 
rezultate în materie de gestionare a 
proiectelor, stabilite de comun acord, astfel 
cum este definit în decizia Comisiei de 
adoptare a planului de acțiune comun. 
Controlul și auditul unui plan de acțiune 
comun ar trebui să fie, de asemenea, 
limitate la realizarea acestor obiective de 
etapă, realizări și rezultate. Prin urmare, 
este necesar să se stabilească dispoziții 
privind elaborarea sa, conținutul, 
adoptarea, gestiunea și controlul financiar 
al planurilor de acțiune comune.

Or. en

Amendamentul 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Considerentul 65

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 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.

Or. en
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Amendamentul 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Pentru a asigura disponibilitatea 
informațiilor esențiale și actualizate privind 
punerea în aplicare a programelor, este 
necesar ca statele membre să furnizeze 
Comisiei datele-cheie în mod regulat. 
Pentru a evita impunerea unei sarcini 
administrative suplimentare asupra statelor 
membre, acest lucru ar trebui să se limiteze 
la datele colectate în mod continuu, iar 
transmisia ar trebui efectuată prin schimb 
electronic de date.

(67) Pentru a asigura disponibilitatea 
informațiilor esențiale și actualizate privind 
punerea în aplicare a programelor, este 
necesar ca statele membre să furnizeze 
Comisiei datele-cheie în mod regulat. 
Pentru a evita impunerea unei sarcini 
administrative suplimentare asupra statelor 
membre, acest lucru ar trebui să se limiteze 
la datele colectate în mod continuu, iar 
transmisia ar trebui efectuată prin schimb 
electronic de date. În măsura în care 
aceste transferuri includ date personale, 
ar trebui să se aplice dispozițiile 
Directivei 95/46/CE și ale 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Or. en

Amendamentul 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 

(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 
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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.

puternică între activitățile de comunicare 
întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele 
alocate acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament contribuie, de 
asemenea, la creșterea gradului de 
conștientizare cu privire la obiectivele 
politicii de coeziune și rolul acesteia ca 
element de importanță reală pentru 
cetățenii UE.

Or. en

Amendamentul 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) În vederea consolidării accesibilității 
și transparenței informațiilor privind 
oportunitățile de finanțare și beneficiarii 
proiectelor, în fiecare stat membru ar trebui 
să fie disponibil un site sau portal unic 
conținând informații privind toate 
programele operaționale, inclusiv listele de 
operațiuni susținute în cadrul fiecărui 
program operațional.

(72) În vederea consolidării accesibilității 
și transparenței informațiilor privind 
oportunitățile de finanțare și beneficiarii 
proiectelor, precum și a vizibilității logicii 
de construcție a Uniunii în ceea ce 
privește dezvoltarea regională și acțiunea 
transversală, în fiecare stat membru ar 
trebui să fie disponibil, într-un limbaj clar 
și ușor de înțeles, un site sau portal unic 
conținând informații privind toate 
programele operaționale, inclusiv listele de 
operațiuni susținute în cadrul fiecărui 
program operațional.

Or. en

Amendamentul 323
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Considerentul 72
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) În vederea consolidării accesibilității 
și transparenței informațiilor privind 
oportunitățile de finanțare și beneficiarii 
proiectelor, în fiecare stat membru ar trebui 
să fie disponibil un site sau portal unic 
conținând informații privind toate 
programele operaționale, inclusiv listele de 
operațiuni susținute în cadrul fiecărui 
program operațional.

(72) În vederea consolidării accesibilității 
și transparenței informațiilor privind 
oportunitățile de finanțare și beneficiarii 
proiectelor, în fiecare stat membru ar trebui 
să fie disponibil un site sau portal unic 
conținând informații inteligibile și ușor 
accesibile privind toate programele 
operaționale, inclusiv listele de operațiuni 
susținute în cadrul fiecărui program 
operațional.

Or. es

Justificare

Trebuie să se garanteze inteligibilitatea și accesibilitatea informațiilor furnizate.

Amendamentul 324
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Ar trebui să se determine elementele 
care permit modularea ratei de 
cofinanțare din fonduri a programele 
operaționale, în special pentru a se 
consolida efectul de pârghie al resurselor 
Uniunii. Este, de asemenea, necesar să se 
stabilească rate maxime de cofinanțare 
pentru fiecare categorie de regiune, 
pentru a garanta respectarea principiului 
cofinanțării printr-un nivel adecvat al 
contribuțiilor naționale.

eliminat

Or. de

Amendamentul 325
Tamás Deutsch
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Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Ar trebui să se determine elementele 
care permit modularea ratei de cofinanțare 
din fonduri a programele operaționale, în 
special pentru a se consolida efectul de 
pârghie al resurselor Uniunii. Este, de 
asemenea, necesar să se stabilească rate 
maxime de cofinanțare pentru fiecare 
categorie de regiune, pentru a garanta 
respectarea principiului cofinanțării printr-
un nivel adecvat al contribuțiilor naționale.

(73) Ar trebui să se determine elementele 
care permit modularea ratei de cofinanțare 
din fonduri a programele operaționale, în 
special pentru a se consolida efectul de 
pârghie al resurselor Uniunii. Este, de 
asemenea, necesar să se stabilească rate 
maxime de cofinanțare pentru fiecare 
categorie de regiune, pentru a garanta 
respectarea principiului cofinanțării printr-
un nivel adecvat al contribuțiilor naționale 
publice și private. Ratele actuale 
naționale de cofinanțare nu ar trebui să 
fie ridicate în situația economică actuală, 
care prezintă deja numeroase provocări 
pentru regiuni. În regiunile capitalelor, 
care sunt singurele regiuni mai dezvoltate 
ale statelor membre, ar trebui oferită mai 
multă flexibilitate.

Or. en

Amendamentul 326
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Ar trebui să se determine elementele 
care permit modularea ratei de cofinanțare 
din fonduri a programele operaționale, în 
special pentru a se consolida efectul de 
pârghie al resurselor Uniunii. Este, de 
asemenea, necesar să se stabilească rate 
maxime de cofinanțare pentru fiecare 
categorie de regiune, pentru a garanta 
respectarea principiului cofinanțării printr-
un nivel adecvat al contribuțiilor naționale.

(73) Ar trebui să se determine elementele 
care permit modularea ratei de cofinanțare 
din fonduri a programele operaționale, 
ținând seama de condițiile de guvernanță 
economică ale fiecărui stat membru 
enunțate în Pactul de stabilitate și de 
creștere, în special pentru a se consolida 
efectul de pârghie al resurselor Uniunii. 
Este, de asemenea, necesar să se 
stabilească rate maxime de cofinanțare 
pentru fiecare categorie de regiune, pentru 
a garanta respectarea principiului 
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cofinanțării printr-un nivel adecvat al 
contribuțiilor naționale.

Or. pt

Justificare

Rata de cofinanțare ar trebui stabilită în funcție de condițiile economice ale fiecărui stat 
membru enunțate în Pactul de stabilitate și de creștere. Se dorește ca această rată să fie 
îndeajuns de flexibilă pentru a permite Comisiei să majoreze rata de cofinanțare și să 
faciliteze dezvoltarea proiectelor, în eventualitatea în care un stat membru se confruntă cu 
dificultăți bugetare accentuate.

Amendamentul 327
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Este necesar ca statele membre să 
desemneze o autoritate de management, o 
autoritate de certificare și o autoritate de 
audit independentă din punct de vedere 
funcțional pentru fiecare program 
operațional. Pentru a asigura flexibilitate 
statelor membre în ceea ce privește 
instituirea sistemelor de control, este 
adecvat să se prevadă posibilitatea ca 
funcțiile autorității de certificare să fie 
îndeplinite de autoritatea de management. 
Ar trebui, de asemenea, să se permită ca 
statul membru să poată desemna organisme 
intermediare care să efectueze anumite 
sarcini ale autorității de management sau 
ale autorității de certificare. Statul membru 
ar trebui în acest caz să precizeze 
responsabilitățile și funcțiile organismelor 
respective.

(74) Este necesar ca statele membre să 
desemneze o autoritate de management, o 
autoritate de certificare și o autoritate de 
audit independentă din punct de vedere 
funcțional pentru fiecare program 
operațional. Pentru a asigura flexibilitate 
statelor membre în ceea ce privește 
instituirea sistemelor de control, este 
adecvat să se prevadă posibilitatea ca 
funcțiile autorității de certificare să fie 
îndeplinite de autoritatea de management. 
Ar trebui, de asemenea, să se permită ca 
statul membru să poată desemna organisme 
intermediare care să efectueze anumite 
sarcini ale autorității de management sau 
ale autorității de certificare, cu condiția ca 
acestea să fie pe deplin competente în 
gestionarea proiectelor și a programelor. 
Statul membru ar trebui în acest caz să 
precizeze responsabilitățile și funcțiile 
organismelor respective.

Or. en
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Amendamentul 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) Este necesar ca statele membre să 
desemneze o autoritate de management, o 
autoritate de certificare și o autoritate de 
audit independentă din punct de vedere 
funcțional pentru fiecare program 
operațional. Pentru a asigura flexibilitate 
statelor membre în ceea ce privește 
instituirea sistemelor de control, este 
adecvat să se prevadă posibilitatea ca 
funcțiile autorității de certificare să fie 
îndeplinite de autoritatea de management. 
Ar trebui, de asemenea, să se permită ca 
statul membru să poată desemna organisme 
intermediare care să efectueze anumite 
sarcini ale autorității de management sau 
ale autorității de certificare. Statul membru 
ar trebui în acest caz să precizeze 
responsabilitățile și funcțiile organismelor 
respective.

(74) Este necesar ca statele membre să 
desemneze o autoritate de management, o 
autoritate de certificare și o autoritate de 
audit independentă din punct de vedere 
funcțional pentru fiecare program 
operațional. Pentru a asigura flexibilitate 
statelor membre în ceea ce privește 
instituirea sistemelor de control, este 
adecvat să se prevadă posibilitatea ca 
funcțiile autorității de certificare să fie 
îndeplinite de autoritatea de management. 
Ar trebui, de asemenea, să se permită ca 
statul membru să poată desemna organisme 
intermediare care să efectueze anumite 
sarcini ale autorității de management sau 
ale autorității de certificare, cu condiția ca 
acestea să fie pe deplin competente în 
gestionarea proiectelor și a programelor. 
Statul membru ar trebui în acest caz să 
precizeze responsabilitățile și funcțiile 
organismelor respective.

Or. en

Amendamentul 329
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) Autoritatea de management are 
principala responsabilitate pentru punerea 
în aplicare eficace și eficientă a fondurilor 
și, prin urmare, deține un număr substanțial 
de funcții legate de gestionarea și 
monitorizarea programului, de gestiunea și 

(75) Autoritatea de management are 
principala responsabilitate pentru punerea 
în aplicare eficace și eficientă a fondurilor 
și, prin urmare, deține un număr substanțial 
de funcții legate de gestionarea și 
monitorizarea programului și a proiectului, 
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de controalele financiare, precum și de 
selectarea proiectelor. Este necesar să se 
stabilească responsabilitățile și funcțiile 
acesteia.

de gestiunea și de controalele financiare, 
precum și de selectarea proiectelor. Este 
necesar să se stabilească responsabilitățile 
și funcțiile acesteia în articolele din 
regulament.

Or. en

Amendamentul 330
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78) Pentru a ține cont de organizarea 
specifică a sistemelor de gestiune și de 
control pentru FEDR, FSE și FC și de 
necesitatea de a asigura o abordare 
proporțională, sunt necesare dispoziții 
specifice pentru acreditarea și retragerea 
acreditărilor pentru autoritatea de 
management și autoritatea de certificare.

eliminat

Or. de

Amendamentul 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78) Pentru a ține cont de organizarea 
specifică a sistemelor de gestiune și de 
control pentru FEDR, FSE și FC și de 
necesitatea de a asigura o abordare 
proporțională, sunt necesare dispoziții 
specifice pentru acreditarea și retragerea 
acreditărilor pentru autoritatea de 
management și autoritatea de certificare.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78) Pentru a ține cont de organizarea 
specifică a sistemelor de gestiune și de 
control pentru FEDR, FSE și FC și de 
necesitatea de a asigura o abordare 
proporțională, sunt necesare dispoziții 
specifice pentru acreditarea și retragerea 
acreditărilor pentru autoritatea de 
management și autoritatea de certificare.

(78) Pentru a ține cont de organizarea 
specifică a sistemelor de gestiune și de 
control pentru FEDR, FSE și FC și de 
necesitatea de a asigura o abordare 
proporțională, sunt necesare dispoziții 
specifice pentru procedurile și
funcționarea autorității de management și 
a autorității de certificare.

Or. es

Amendamentul 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

(80) Pe lângă normele comune referitoare 
la gestiunea financiară, sunt necesare 
dispoziții suplimentare pentru FEDER, 
FSE și FC. În special, pentru a garanta o 
asigurare rezonabilă pentru Comisie 
înainte de verificarea și închiderea anuală 
a conturilor, cererile de plăți intermediare 
ar trebui rambursate la o rată de 90% din 
suma rezultată prin aplicarea ratei de 
cofinanțare pentru fiecare axă prioritară, 
astfel cum s-a stabilit în decizia de 
adoptare a programului operațional, la 
cheltuielile eligibile pentru axa prioritară. 
Sumele restante datorate ar trebui plătite 
statelor membre după verificarea și 
închiderea anuală a conturilor, cu 
condiția de a se fi obținut o asigurare 
rezonabilă în ceea ce privește eligibilitatea 

(80) Pe lângă normele comune referitoare 
la gestiunea financiară, sunt necesare 
dispoziții suplimentare pentru FEDER, 
FSE și FC. În special, pentru a garanta o 
asigurare rezonabilă pentru Comisie, 
cererile de plăți intermediare ar trebui 
rambursate la o rată de 90 % din suma 
rezultată prin aplicarea ratei de cofinanțare 
pentru fiecare axă prioritară, astfel cum s-a 
stabilit în decizia de adoptare a 
programului operațional, la cheltuielile 
eligibile pentru axa prioritară. Sumele 
restante datorate ar trebui plătite statelor 
membre după închidere, cu condiția de a 
se fi obținut o asigurare rezonabilă în ceea 
ce privește eligibilitatea cheltuielilor.
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cheltuielilor pentru anul acoperit de
procedura de verificare și închidere a 
conturilor.

Or. es

Justificare

Închiderea anuală a conturilor vizează, potrivit CEE, facilitarea lucrărilor de închidere a 
perioadei și reducerea duratei de reținere a documentelor contabile. În practică, aceste 
măsuri de simplificare propuse de Comisie îngreunează procesul, din cauza complexității 
punerii lor în aplicare într-o perioadă de programare în care îmbunătățirile ar trebui să se 
axeze, alternativ, pe evaluarea rezultatelor.

Amendamentul 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

(81) Pentru a garanta că beneficiarii 
primesc contribuțiile cât mai curând și 
pentru a consolida asigurarea pentru 
Comisie, este adecvat să se solicite ca 
cererile de plată să includă numai 
cheltuielile pentru care contribuțiile au fost 
deja plătite beneficiarilor. În fiecare an ar 
trebui să se prevadă sume pentru 
prefinanțare, pentru a garanta că statul 
membru are mijloace suficiente de a 
funcționa în temeiul unor astfel de 
modalități. Prefinanțarea menționată ar 
trebui lichidată în fiecare an la momentul 
verificării și închiderii conturilor.

(81) Pentru a garanta că beneficiarii 
primesc contribuțiile cât mai curând și 
pentru a consolida asigurarea pentru 
Comisie, este adecvat să se solicite ca 
cererile de plată să includă numai 
cheltuielile pentru care contribuțiile au fost 
deja plătite beneficiarilor. Ar trebui să se 
prevadă sume pentru prefinanțare, pentru a 
garanta că statul membru are mijloace 
suficiente de a funcționa în temeiul unor 
astfel de modalități. Prefinanțarea 
menționată ar trebui lichidată în 
conformitate cu procedurile stabilite.

Or. es

Amendamentul 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 83
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(83) Este necesar să se specifice 
procedura detaliată pentru verificarea și 
închiderea anuală a conturilor aplicabilă 
fondurilor, pentru a garanta existența 
unui temei clar și securitatea juridică a 
acestor modalități. Este important să se 
prevadă o posibilitate limitată ca statul 
membru să definească prevederea în 
conturile sale anuale a unei sume care 
face obiectul unei proceduri în curs cu 
autoritatea de audit.

eliminat

Or. es

Amendamentul 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84) Procesul de verificare și închidere
anuală a conturilor ar trebui însoțit de o 
închidere anuală a operațiunilor 
finalizate (pentru FEDER și FC) sau a 
cheltuielilor încheiate (pentru FSE). 
Pentru a reduce costurile asociate cu 
închiderea finală a programelor 
operaționale, pentru a reduce sarcina 
administrativă pentru beneficiari și 
pentru a asigura securitatea juridică, 
închiderea anuală ar trebui să fie 
obligatorie, limitându-se prin urmare 
perioada în care este necesară păstrarea 
documentelor justificative și în care 
operațiunile pot fi auditate și se pot 
impune corecții financiare.

eliminat

Or. es

Amendamentul 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Considerentul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84) Procesul de verificare și închidere 
anuală a conturilor ar trebui însoțit de o 
închidere anuală a operațiunilor finalizate 
(pentru FEDER și FC) sau a cheltuielilor 
încheiate (pentru FSE). Pentru a reduce 
costurile asociate cu închiderea finală a 
programelor operaționale, pentru a reduce 
sarcina administrativă pentru beneficiari și 
pentru a asigura securitatea juridică, 
închiderea anuală ar trebui să fie 
obligatorie, limitându-se prin urmare 
perioada în care este necesară păstrarea 
documentelor justificative și în care 
operațiunile pot fi auditate și se pot impune 
corecții financiare.

(84) Procesul de verificare și închidere 
anuală a conturilor ar trebui însoțit de o 
închidere anuală a operațiunilor finalizate 
(pentru FEDER și FC) sau a cheltuielilor 
încheiate (pentru FSE). Pentru a reduce 
costurile asociate cu închiderea finală a 
programelor operaționale, pentru a reduce 
sarcina administrativă pentru beneficiari și 
pentru a asigura securitatea juridică, statele 
membre pot opta pentru închiderea anuală, 
limitându-se prin urmare perioada în care 
este necesară păstrarea documentelor 
justificative și în care operațiunile pot fi 
auditate și se pot impune corecții 
financiare.

Or. fr

Amendamentul 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Considerentul 86a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(86 a) În cazul statelor membre care sunt 
amenințate sau afectate de o situație 
financiară dificilă și care beneficiază deja 
de sprijin sub forma ajutoarelor 
financiare din partea Uniunii, Comisia ar 
trebui să poată pune la dispoziția statului 
membru în cauză, în mod centralizat, 
fondurile corectate și/sau retrase și/sau 
veniturile din dobânzi sau alte sume 
recuperate, în conformitate cu 
articolul 53 litera (a) din regulamentul 
financiar, în cadrul unui program 
separat, cu accentul pe investițiile în 
creșterea economică, în special pe 
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proiectele de infrastructură care sprijină 
economia.

Or. de

Amendamentul 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Considerentul 86b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(86b) Pentru a nu acutiza situația statelor 
membre care sunt deja amenințate sau 
afectate de o situație financiară dificilă, 
Comisia ar trebui, la cererea acestora, 
asigurând ea însăși gestionarea, să le 
pună la dispoziție cât mai repede cu 
putință fondurile retrase sau suspendate, 
prin intermediul unui program separat 
care să sprijine în mod concret creșterea 
economică, de exemplu prin finanțarea 
unei infrastructuri care să sprijine 
economia.

Or. de

Amendamentul 340
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special, 
numărul auditurilor efectuate ar trebui să 
fie redus în cazul în care totalul 
cheltuielilor eligibile pentru o operațiune 
nu depășește 100 000 EUR. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea 

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special, 
un singur audit ar trebui să fie efectuat în 
cazul în care totalul cheltuielilor eligibile 
pentru o operațiune nu depășește 
250 000 EUR. Cu toate acestea, ar trebui 
să fie posibilă efectuarea de audituri 
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de audituri oricând există indicii privind o 
neregulă sau o fraudă sau, în urma 
închiderii unei operațiuni finalizate, în 
cadrul unui eșantion de audit. Pentru ca 
nivelul auditării de către Comisie să fie 
proporțional cu riscul, Comisia ar trebui 
să-și poată reduce activitatea de audit în
ceea ce privește programele operaționale în 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
este fiabilă.

oricând există indicii privind o neregulă 
sau o fraudă sau, în urma închiderii unei 
operațiuni finalizate, în cadrul unui 
eșantion de audit. Comisia ar trebui să-și 
poată reduce activitatea de audit în ceea ce 
privește programele operaționale în cazul 
cărora nu există deficiențe semnificative 
sau dacă autoritatea de audit este fiabilă.

Or. en

Amendamentul 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special, 
numărul auditurilor efectuate ar trebui să
fie redus în cazul în care totalul 
cheltuielilor eligibile pentru o operațiune 
nu depășește 100 000 EUR. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea 
de audituri oricând există indicii privind o 
neregulă sau o fraudă sau, în urma 
închiderii unei operațiuni finalizate, în 
cadrul unui eșantion de audit. Pentru ca 
nivelul auditării de către Comisie să fie 
proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-
și poată reduce activitatea de audit în ceea 
ce privește programele operaționale în 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
este fiabilă.

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special, 
numărul auditurilor efectuate ar trebui să 
fie redus în cazul în care totalul 
cheltuielilor eligibile pentru o operațiune 
nu depășește 100 000 EUR. În cazul 
proiectelor cu o valoare minimă de 
25 milioane EUR, Comisiei îi revine 
obligația de control. Cu toate acestea, ar 
trebui să fie posibilă efectuarea de audituri 
oricând există indicii privind o neregulă, o 
delocalizare sau o fraudă sau, în urma 
închiderii unei operațiuni finalizate, în 
cadrul unui eșantion de audit. Pentru ca 
nivelul auditării de către Comisie să fie 
proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-
și poată reduce activitatea de audit în ceea 
ce privește programele operaționale în 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
s-a dovedit fiabilă în perioada de 
subvenționare anterioară.
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Or. de

Amendamentul 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special, 
numărul auditurilor efectuate ar trebui să 
fie redus în cazul în care totalul 
cheltuielilor eligibile pentru o operațiune 
nu depășește 100 000 EUR. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea 
de audituri oricând există indicii privind o 
neregulă sau o fraudă sau, în urma 
închiderii unei operațiuni finalizate, în 
cadrul unui eșantion de audit. Pentru ca 
nivelul auditării de către Comisie să fie 
proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-
și poată reduce activitatea de audit în ceea 
ce privește programele operaționale în 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
este fiabilă.

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special, 
un singur audit este efectuat, ori de câte 
ori totalul cheltuielilor eligibile pentru o 
operațiune nu depășește 200 000 EUR. Cu 
toate acestea, ar trebui să fie posibilă 
efectuarea de audituri oricând există indicii 
privind o neregulă sau o fraudă sau, în 
urma închiderii unei operațiuni finalizate, 
în cadrul unui eșantion de audit. Pentru ca 
nivelul auditării de către Comisie să fie 
proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-
și poată reduce activitatea de audit în ceea 
ce privește programele operaționale în 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
este fiabilă.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura proporționalitatea reală în monitorizarea programelor operaționale, se 
propune ca cheltuielile eligibile care nu depășesc 200 000 EUR să facă obiectul unui singur 
audit.

Amendamentul 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Considerentul 87



PE489.656v01-00 122/179 AM\903190RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special, 
numărul auditurilor efectuate ar trebui să 
fie redus în cazul în care totalul 
cheltuielilor eligibile pentru o operațiune 
nu depășește 100 000 EUR. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea 
de audituri oricând există indicii privind o 
neregulă sau o fraudă sau, în urma 
închiderii unei operațiuni finalizate, în 
cadrul unui eșantion de audit. Pentru ca 
nivelul auditării de către Comisie să fie 
proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-
și poată reduce activitatea de audit în ceea 
ce privește programele operaționale în 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
este fiabilă.

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special, 
numărul auditurilor efectuate ar trebui să 
fie redus în cazul în care totalul 
cheltuielilor eligibile pentru o operațiune 
nu depășește 200 000 EUR. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea 
de audituri oricând există indicii privind o 
neregulă sau o fraudă sau, în urma 
închiderii unei operațiuni finalizate, în 
cadrul unui eșantion de audit. Pentru ca 
nivelul auditării de către Comisie să fie 
proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-
și poată reduce activitatea de audit în ceea 
ce privește programele operaționale în 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
este fiabilă.

Or. en

Amendamentul 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special, 
numărul auditurilor efectuate ar trebui să 
fie redus în cazul în care totalul 
cheltuielilor eligibile pentru o operațiune 
nu depășește 100 000 EUR. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea 
de audituri oricând există indicii privind o 
neregulă sau o fraudă sau, în urma
închiderii unei operațiuni finalizate, în 
cadrul unui eșantion de audit. Pentru ca 
nivelul auditării de către Comisie să fie 

(87) Frecvența auditurilor operațiunilor ar 
trebui să fie proporțională cu nivelul 
contribuției Uniunii din fonduri. În special, 
numărul auditurilor efectuate ar trebui să 
fie redus, în măsura în care este posibil, la 
un audit unic în cazul în care totalul 
cheltuielilor eligibile pentru o operațiune 
nu depășește 100 000 EUR. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie posibilă efectuarea 
de audituri oricând există indicii privind o 
neregulă sau o fraudă sau, în urma 
închiderii unei operațiuni finalizate, în 
cadrul unui eșantion de audit. Pentru ca 
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proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-
și poată reduce activitatea de audit în ceea 
ce privește programele operaționale în 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
este fiabilă.

nivelul auditării de către Comisie să fie 
proporțional cu riscul, Comisia ar trebui să-
și poată reduce activitatea de audit în ceea 
ce privește programele operaționale în 
cazul cărora nu există deficiențe 
semnificative sau dacă autoritatea de audit 
este fiabilă.

Or. fr

Amendamentul 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului, 
adoptarea unui cadru strategic comun,
normele suplimentare privind alocarea 
rezervei de performanță, definirea 
suprafeței și populației care fac obiectul 
strategiilor de dezvoltare locală, normele 
detaliate privind instrumentele financiare 
(evaluare ex ante, combinarea sprijinului, 
eligibilitatea, tipuri de activități care nu 
sunt sprijinite), normele privind anumite 
tipuri de instrumente financiare instituite la 
nivel național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului, 
normele detaliate privind instrumentele 
financiare (combinarea sprijinului, 
eligibilitatea, tipuri de activități care nu 
sunt sprijinite), normele privind anumite 
tipuri de instrumente financiare instituite la 
nivel național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
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metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
acceptate și criteriile de stabilire a nivelului 
corecției financiare de aplicat. În plus, 
Comisia ar trebui autorizată să modifice 
anexa V pentru a răspunde viitoarelor 
nevoi de adaptare. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
acceptate și criteriile de stabilire a nivelului 
corecției financiare de aplicat. În plus, 
Comisia ar trebui autorizată să modifice 
anexa V pentru a răspunde viitoarelor 
nevoi de adaptare. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

Or. en

Amendamentul 346
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului, 
adoptarea unui cadru strategic comun, 
normele suplimentare privind alocarea 
rezervei de performanță, definirea zonei și 
a populației care fac obiectul strategiei; 
definirea suprafeței și populației care fac 

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului, 
adoptarea unui cadru strategic comun, 
definirea zonei și a populației care fac 
obiectul strategiei; definirea suprafeței și 
populației care fac obiectul strategiilor de 
dezvoltare locală, normele detaliate privind 
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obiectul strategiilor de dezvoltare locală, 
normele detaliate privind instrumentele 
financiare (evaluare ex ante, combinarea 
sprijinului, eligibilitatea, tipuri de activități 
care nu sunt sprijinite); normele privind 
anumite tipuri de instrumente financiare 
instituite la nivel național, regional, 
transnațional sau transfrontalier, normele 
privind acordurile de finanțare, transferul și 
gestionarea activelor, modalitățile de 
gestionare și control, normele privind 
cererile de plată și instituirea unui sistem 
de capitalizare a ratelor anuale, definirea 
ratei forfetare pentru operațiunile 
generatoare de venituri, definirea ratei 
forfetare aplicate costurilor indirecte 
aferente granturilor pe baza metodelor 
existente  și a ratelor corespunzătoare 
aplicabile în cadrul politicilor Uniunii, 
responsabilitățile statelor membre în ceea 
ce privește procedura de notificare a 
neregulilor și de recuperare a sumelor 
plătite în mod necuvenit, modalitățile de 
schimb de informații privind operațiunile, 
modalitățile aferente unei piste de audit 
adecvate, condițiile auditurilor naționale,
criteriile de acreditare pentru autoritățile 
de management și autoritățile de 
certificare, identificarea suporturilor de 
date comun acceptate și criteriile de 
stabilire a nivelului corecției financiare de 
aplicat. În plus, Comisia ar trebui 
autorizată să modifice anexa V pentru a 
răspunde viitoarelor nevoi de adaptare. 
Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți.

instrumentele financiare (evaluare ex ante, 
combinarea sprijinului, eligibilitatea, tipuri 
de activități care nu sunt sprijinite); 
normele privind anumite tipuri de 
instrumente financiare instituite la nivel 
național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente  și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, și 
autoritățile de certificare, identificarea 
suporturilor de date comun acceptate și 
criteriile de stabilire a nivelului corecției 
financiare de aplicat. În plus, Comisia ar 
trebui autorizată să modifice anexa V 
pentru a răspunde viitoarelor nevoi de 
adaptare. Este deosebit de important ca, în 
cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți.

Or. de

Justificare

Adaptări la amendamentele la articolele 20 și 64.
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Amendamentul 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului, 
adoptarea unui cadru strategic comun, 
normele suplimentare privind alocarea 
rezervei de performanță, definirea 
suprafeței și populației care fac obiectul 
strategiilor de dezvoltare locală, normele 
detaliate privind instrumentele financiare 
(evaluare ex ante, combinarea sprijinului, 
eligibilitatea, tipuri de activități care nu 
sunt sprijinite), normele privind anumite 
tipuri de instrumente financiare instituite la 
nivel național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește normele detaliate privind 
instrumentele financiare (evaluare ex ante, 
combinarea sprijinului, eligibilitatea, tipuri 
de activități care nu sunt sprijinite), 
normele privind anumite tipuri de 
instrumente financiare instituite la nivel 
național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
acceptate și criteriile de stabilire a nivelului 
corecției financiare de aplicat. În plus, 
Comisia ar trebui autorizată să modifice 
anexa V pentru a răspunde viitoarelor 
nevoi de adaptare. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
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acceptate și criteriile de stabilire a nivelului 
corecției financiare de aplicat. În plus, 
Comisia ar trebui autorizată să modifice 
anexa V pentru a răspunde viitoarelor 
nevoi de adaptare. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

Or. es

Amendamentul 348
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului, 
adoptarea unui cadru strategic comun,
normele suplimentare privind alocarea 
rezervei de performanță, definirea 
suprafeței și populației care fac obiectul 
strategiilor de dezvoltare locală, normele 
detaliate privind instrumentele financiare 
(evaluare ex ante, combinarea sprijinului, 
eligibilitatea, tipuri de activități care nu 
sunt sprijinite), normele privind anumite 
tipuri de instrumente financiare instituite la 
nivel național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită care să 
conțină recomandări și cele mai bune 
practici privind obiectivele și criteriile 
pentru a sprijini punerea în aplicare a 
parteneriatului, metodologia utilizată 
pentru a furniza informații privind 
sprijinul pentru obiectivele în materie de 
schimbări climatice, criteriile minime 
pentru definirea suprafeței și populației 
care fac obiectul strategiilor de dezvoltare 
locală, normele detaliate privind 
instrumentele financiare (evaluare ex ante, 
combinarea sprijinului, eligibilitatea, tipuri 
de activități care nu sunt sprijinite), 
normele privind anumite tipuri de 
instrumente financiare instituite la nivel 
național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind dispozițiile 
minimale care trebuie incluse în 
acordurile de finanțare și documentele 
strategice, transferul și gestionarea 
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definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
acceptate și criteriile de stabilire a nivelului 
corecției financiare de aplicat. În plus, 
Comisia ar trebui autorizată să modifice 
anexa V pentru a răspunde viitoarelor 
nevoi de adaptare. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, normele 
privind utilizarea datelor colectate în 
cursul auditurilor, criteriile de acreditare 
pentru autoritățile de management și 
autoritățile de certificare, identificarea 
suporturilor de date comun acceptate și 
criteriile de stabilire a nivelului corecției 
financiare de aplicat. În plus, Comisia ar 
trebui autorizată să modifice anexa V 
pentru a răspunde viitoarelor nevoi de 
adaptare. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți.

Or. en

Amendamentul 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, decizii de 

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, decizii de 
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alocare a rezervei de performanță și decizii 
de suspendare a plăților legate de politicile 
economice ale statelor membre, iar în cazul 
dezangajării, decizii de modificare a
deciziilor de adoptare a programelor; în 
privința fondurilor, decizii identificând 
regiunile și statele membre care 
îndeplinesc criteriile investițiilor pentru 
creștere și locuri de muncă, decizii 
stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 
stabilind suma de transferat din alocarea 
FC a fiecărui stat către facilitatea 
„Conectarea Europei”, decizii stabilind 
suma de transferat din alocarea din 
fondurile structurale a fiecărui stat membru 
pentru ajutorul alimentar pentru persoanele 
defavorizate, decizii de adoptare și 
modificare a programelor operaționale, 
decizii privind proiecte majore, decizii 
privind planuri de acțiune comune, decizii 
de suspendare a plăților și decizii privind 
corecțiile financiare.

alocare a rezervei de performanță și decizii 
de suspendare a plăților legate de politicile 
economice ale statelor membre, iar în cazul 
dezangajării, decizii de modificare a 
deciziilor de adoptare a programelor; în 
privința fondurilor, decizii identificând 
regiunile și statele membre care 
îndeplinesc criteriile investițiilor pentru 
creștere și locuri de muncă, decizii 
stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 
stabilind suma de transferat din alocarea 
FC a fiecărui stat către facilitatea 
„Conectarea Europei”, decizii stabilind 
suma de transferat din alocarea din 
fondurile structurale a fiecărui stat membru 
pentru ajutorul alimentar pentru persoanele 
defavorizate, decizii de adoptare și 
modificare a programelor operaționale, 
decizii privind proiecte majore, decizii 
privind planuri de acțiune comune, decizii 
de suspendare a plăților și decizii privind 
corecțiile financiare, precum și decizii 
privind programele separate pentru statele 
membre care se confruntă cu dificultăți 
financiare.

Or. de

Amendamentul 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește toate 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, decizii de 
alocare a rezervei de performanță și 
decizii de suspendare a plăților legate de 
politicile economice ale statelor membre, 
iar în cazul dezangajării, decizii de 

(90) În ceea ce privește toate fondurile 
care fac obiectul RDC, Comisia ar trebui 
să fie împuternicită să adopte, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
decizii de aprobare a contractelor de 
parteneriat, iar în cazul dezangajării, 
decizii de modificare a deciziilor de 
adoptare a programelor; în privința 
fondurilor, decizii identificând regiunile și 
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modificare a deciziilor de adoptare a 
programelor; în privința fondurilor, decizii 
identificând regiunile și statele membre 
care îndeplinesc criteriile investițiilor 
pentru creștere și locuri de muncă, decizii 
stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 
stabilind suma de transferat din alocarea 
FC a fiecărui stat către facilitatea 
„Conectarea Europei”, decizii stabilind 
suma de transferat din alocarea din 
fondurile structurale a fiecărui stat membru 
pentru ajutorul alimentar pentru persoanele 
defavorizate, decizii de adoptare și 
modificare a programelor operaționale, 
decizii privind proiecte majore, decizii 
privind planuri de acțiune comune, decizii 
de suspendare a plăților și decizii privind 
corecțiile financiare.

statele membre care îndeplinesc criteriile 
investițiilor pentru creștere și locuri de 
muncă, decizii stabilind defalcarea anuală a 
creditelor de angajament către statele 
membre, decizii stabilind suma de 
transferat din alocarea FC a fiecărui stat 
către facilitatea „Conectarea Europei”, 
decizii stabilind suma de transferat din 
alocarea din fondurile structurale a fiecărui 
stat membru pentru ajutorul alimentar 
pentru persoanele defavorizate, decizii de 
adoptare și modificare a programelor 
operaționale, decizii privind proiecte 
majore, decizii privind planuri de acțiune 
comune, decizii de suspendare a plăților și 
decizii privind corecțiile financiare.

Or. en

Amendamentul 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește toate 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, decizii de 
alocare a rezervei de performanță și decizii 
de suspendare a plăților legate de politicile 
economice ale statelor membre, iar în cazul 
dezangajării, decizii de modificare a 
deciziilor de adoptare a programelor; în 
privința fondurilor, decizii identificând 
regiunile și statele membre care 
îndeplinesc criteriile investițiilor pentru 
creștere și locuri de muncă, decizii 
stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește toate 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, decizii de 
alocare a rezervei de performanță și decizii 
de suspendare a plăților legate de politicile 
economice ale statelor membre, iar în cazul 
dezangajării, decizii de modificare a 
deciziilor de adoptare a programelor; în 
privința fondurilor, decizii identificând 
regiunile și statele membre care 
îndeplinesc criteriile investițiilor pentru 
creștere și locuri de muncă, decizii 
stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 
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stabilind suma de transferat din alocarea 
FC a fiecărui stat către facilitatea 
„Conectarea Europei”, decizii stabilind 
suma de transferat din alocarea din 
fondurile structurale a fiecărui stat membru 
pentru ajutorul alimentar pentru persoanele 
defavorizate, decizii de adoptare și 
modificare a programelor operaționale, 
decizii privind proiecte majore, decizii 
privind planuri de acțiune comune, decizii 
de suspendare a plăților și decizii privind 
corecțiile financiare.

stabilind suma de transferat din alocarea 
din fondurile structurale a fiecărui stat 
membru pentru ajutorul alimentar pentru 
persoanele defavorizate, decizii de 
adoptare și modificare a programelor 
operaționale, decizii privind proiecte 
majore, decizii privind planuri de acțiune 
comune, decizii de suspendare a plăților și 
decizii privind corecțiile financiare.

Or. en

Amendamentul 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește toate 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, decizii de 
alocare a rezervei de performanță și 
decizii de suspendare a plăților legate de 
politicile economice ale statelor membre,
iar în cazul dezangajării, decizii de 
modificare a deciziilor de adoptare a 
programelor; în privința fondurilor, decizii 
identificând regiunile și statele membre 
care îndeplinesc criteriile investițiilor 
pentru creștere și locuri de muncă, decizii 
stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 
stabilind suma de transferat din alocarea 
FC a fiecărui stat către facilitatea 
„Conectarea Europei”, decizii stabilind 
suma de transferat din alocarea din 
fondurile structurale a fiecărui stat membru 
pentru ajutorul alimentar pentru persoanele 
defavorizate, decizii de adoptare și 

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește toate 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, iar în cazul 
dezangajării, decizii de modificare a 
deciziilor de adoptare a programelor; în 
privința fondurilor, decizii identificând 
regiunile și statele membre care 
îndeplinesc criteriile investițiilor pentru 
creștere și locuri de muncă, decizii 
stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 
stabilind suma de transferat din alocarea 
FC a fiecărui stat către facilitatea 
„Conectarea Europei”, decizii stabilind 
suma de transferat din alocarea din 
fondurile structurale a fiecărui stat membru 
pentru ajutorul alimentar pentru persoanele 
defavorizate, decizii de adoptare și 
modificare a programelor operaționale, 
decizii privind proiecte majore, decizii 
privind planuri de acțiune comune, decizii 
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modificare a programelor operaționale, 
decizii privind proiecte majore, decizii 
privind planuri de acțiune comune, decizii 
de suspendare a plăților și decizii privind 
corecțiile financiare.

de suspendare a plăților și decizii privind 
corecțiile financiare.

Or. en

Amendamentul 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, decizii de 
alocare a rezervei de performanță și 
decizii de suspendare a plăților legate de 
politicile economice ale statelor membre, 
iar în cazul dezangajării, decizii de 
modificare a deciziilor de adoptare a 
programelor; în privința fondurilor, decizii 
identificând regiunile și statele membre 
care îndeplinesc criteriile investițiilor 
pentru creștere și locuri de muncă, decizii 
stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 
stabilind suma de transferat din alocarea 
FC a fiecărui stat către facilitatea 
„Conectarea Europei”, decizii stabilind 
suma de transferat din alocarea din 
fondurile structurale a fiecărui stat 
membru pentru ajutorul alimentar pentru 
persoanele defavorizate, decizii de 
adoptare și modificare a programelor 
operaționale, decizii privind proiecte 
majore, decizii privind planuri de acțiune 
comune, decizii de suspendare a plăților și 
decizii privind corecțiile financiare.

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, decizii de 
modificare a deciziilor de adoptare a 
programelor; în privința fondurilor, decizii 
identificând regiunile și statele membre 
care îndeplinesc criteriile investițiilor 
pentru creștere și locuri de muncă, decizii 
stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 
stabilind suma de transferat din alocarea 
FC a fiecărui stat către facilitatea 
„Conectarea Europei”, decizii stabilind 
suma de transferat de la fiecare stat 
membru pentru ajutorul alimentar pentru 
persoanele defavorizate, decizii de 
adoptare și modificare a programelor 
operaționale, decizii privind proiecte 
majore, decizii privind planuri de acțiune 
comune, decizii de suspendare a plăților și 
decizii privind corecțiile financiare.

Or. es
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Amendamentul 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Considerentul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

(93) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, și anume reducerea decalajelor 
dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor 
regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor 
sau insulelor defavorizate, a anumitor 
zone rurale, a zonelor afectate de tranziția 
industrială, precum și a regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic, nu 
pot fi realizate în mod satisfăcător de 
statele membre și pot fi realizate mai bine 
la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum se prevede la 
articolul menționat anterior, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(93) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, și anume reducerea decalajelor 
dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor 
regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor 
defavorizate, a anumitor zone rurale, a 
zonelor afectate de tranziția industrială, 
precum și a regiunilor defavorizate 
puternic și permanent din punct de vedere 
natural sau demografic, de exemplu a 
regiunilor nordice cu o densitate scăzută 
a populației, a regiunilor insulare, 
transfrontaliere și de munte, a regiunilor 
ultraperiferice, a zonelor urbane 
defavorizate și a orașelor de frontieră 
îndepărtate, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de statele membre și poate fi 
realizat mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum se prevede la 
articolul menționat anterior, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este
necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

Or. es

Justificare

Trebuie avute în vedere atât regiunile prevăzute la articolul 174, cât și zonele urbane 
defavorizate, zonele rurale aflate în declin și orașele de frontieră îndepărtate.

Amendamentul 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga
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Propunere de regulament
Considerentul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

(93) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, și anume reducerea decalajelor 
dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor 
regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor 
sau insulelor defavorizate, a anumitor zone 
rurale, a zonelor afectate de tranziția 
industrială, precum și a regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic, nu 
pot fi realizate în mod satisfăcător de 
statele membre și pot fi realizate mai bine 
la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum se prevede la 
articolul menționat anterior, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(93) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament, și anume reducerea decalajelor 
dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor 
regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor 
sau insulelor defavorizate, a anumitor zone 
rurale, a zonelor afectate de tranziția 
industrială, a regiunilor ultraperiferice,
precum și a regiunilor defavorizate 
puternic și permanent din punct de vedere 
natural sau demografic, nu pot fi realizate 
în mod satisfăcător de statele membre și 
pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum se prevede la 
articolul menționat anterior, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

Or. fr

Amendamentul 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Considerentul 93a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(93a) Conform Declarației Consiliului 
European din 30 ianuarie 2012, Uniunea 
Europeană și statele membre trebuie să își 
modernizeze economiile și să își 
consolideze competitivitatea pentru a 
asigura o creștere durabilă. Uniunea 
Europeană și statele membre trebuie să 
adopte o abordare consecventă și de 
anvergură, care să combine o consolidare 
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fiscală inteligentă prin care să se mențină 
investițiile prin măsuri structurale în 
favoarea viitoarei creșteri economice și 
creări de locuri de muncă. Deși respectă 
întotdeauna principiul subsidiarității, 
viitorul proces de creștere economică și de 
ocupare a forței de muncă necesită 
metode inovatoare și noi de cooperare la 
nivel transnațional și macroregional. 
Fondurile de dezvoltare macroregională 
care reprezintă componenta inovatoare a 
cadrului strategic comun joacă un rol 
major în realizarea acestor obiective. 
Parteneriatul macroregional al statelor 
membre în vederea realizării de proiecte 
ample comune, cu finanțare din fonduri 
de dezvoltare macroregională, este 
întruchiparea sinergică a noilor obiective 
ale Uniunii și a intereselor statelor 
membre. 

Or. sk

Justificare

At present, the majority of the Union agrees about the breakdown of the current arrangement 
of the structural funds and the Cohesion Fund of the European Union because of the changed 
economic conditions and because of the problematic implementation of measures to alleviate 
the effects of the crisis (inefficient use of the public resources of the European Union, 
disagreement with the new objectives of the Union, corruption, violation of the rules, and 
superficial compliance). This implies that measures to prevent ineffective and bad-faith use of 
CSF Funds must be adopted. The CSF Funds cannot become the instrument that deepens the 
financial and economic crisis. To the contrary, they must become the instrument of growth 
and jobs. This line is corroborated by the press statement on the eurozone regarding Greece 
issued at an informal dinner of the European Council on 23 May 2012, stating that ‘We shall 
secure the mobilisation of European structural funds and instruments in order to put Greece 
on the path of growth and jobs.’ The inevitability of corrective measures is evidenced by the 
current developments and by the cessation of payments for several operational programmes 
in various Member States. The consequent amendments of financial policies implemented for 
the fiscal period of 2007–2013 can have a dramatic and negative effect on the budgets of 
several Member States and so on fiscal consolidation. The Greek situation can thus be 
repeated in other Member States in the fiscal period of 2014–2020. The macro-regional 
strategies and thus defined macro-regions (approved European Union Strategy for the Baltic 
Sea Region, approved European Union Strategy for the Danube Region, and the future 
European Union Strategy for the Atlantic Region) offer a platform for the implementation of 
the above measures. The transnational macro-regional strategies can eliminate the failure 
risks of an individual Member State. Moreover, these measures must make provision for a 
comprehensive approach which combines smart fiscal consolidation that preserves 
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investments with structural measures for future growth and jobs. The political leaders of the 
Member States are also publicly voicing the necessity to adopt these measures. 

Amendamentul 357
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 1 – paragraful 3 – subparagraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele din prezentul regulament ar 
trebui să reflecte prioritățile și principiile 
SBA pentru Europa și să permită punerea 
în aplicare a acestuia la nivel european, 
național și teritorial.

Or. en

Amendamentul 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „Strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” înseamnă țintele și obiectivele 
comune care orientează acțiunea statelor 
membre și a Uniunii stabilite în 
comunicarea Comisiei intitulată „Europa 
2020: o strategie pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” și incluse în concluziile 
adoptate de Consiliul European de la 17 
iunie 2010 la anexa I (Noua strategie 
europeană pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă, țintele principale 
ale UE), în Recomandarea Consiliului din 
13 iulie 2010 privind orientările generale 
pentru politicile economice ale statelor 
membre și ale Uniunii și în Decizia 
Consiliului din 21 octombrie 2010 privind 

1. „Strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” înseamnă țintele și obiectivele 
care orientează acțiunea statelor membre și 
a Uniunii stabilite în comunicarea Comisiei 
intitulată „Europa 2020: o strategie pentru 
o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii” și incluse în concluziile 
adoptate de Consiliul European de la 
17 iunie 2010 la anexa I (Noua strategie 
europeană pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă, țintele principale 
ale UE), în Recomandarea Consiliului din 
13 iulie 2010 privind orientările generale 
pentru politicile economice ale statelor 
membre și ale Uniunii și în Decizia 
Consiliului din 21 octombrie 2010 privind 
orientările pentru politicile de ocupare a 
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orientările pentru politicile de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre, 
precum și orice revizuire a acestor ținte și 
obiective comune.

forței de muncă ale statelor membre, 
precum și orice revizuire a acestor ținte și 
obiective.

Or. fr

Amendamentul 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „cadru strategic comun” înseamnă 
documentul care transpune obiectivele și 
țintele strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în acțiuni-cheie ale fondurilor 
CSC, stabilind, pentru fiecare obiectiv 
tematic, acțiunile-cheie care urmează să 
fie sprijinite de fiecare fond CSC și
mecanismele de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu politicile economice și de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre și ale 
Uniunii.

2. „cadru strategic comun” înseamnă 
documentul-cadru care coordonează și 
repartizează prioritățile de investiții ce 
permit atingerea obiectivelor și a țintelor
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, stabilind, pentru fiecare 
obiectiv tematic, mecanismele de asigurare 
a coerenței și a consecvenței programării 
fondurilor CSC cu politicile sociale,
economice, de ocupare a forței de muncă și 
de dezvoltare durabilă ale statelor membre 
și ale Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „cadru strategic comun” înseamnă 
documentul care transpune obiectivele și 
țintele strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 

2. „cadru strategic comun” (CSC)
înseamnă anexa la prezentul regulament, 
care conține un set neexhaustiv de acțiuni 
recomandate sprijinite de fiecare fond 
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incluziunii în acțiuni-cheie ale fondurilor 
CSC, stabilind, pentru fiecare obiectiv 
tematic, acțiunile-cheie care urmează să 
fie sprijinite de fiecare fond CSC și 
mecanismele de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu politicile economice și de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre și ale 
Uniunii;

CSC pentru perioada de finanțare 2014-
2020, care ajută statele membre să 
realizeze obiectivele și țintele strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii și 
îndeosebi obiectivele tematice prevăzute la 
articolul 9 din prezentul regulament. 
Documentul conține, de asemenea, 
mecanisme care contribuie la asigurarea 
coerenței și consecvenței programării în 
cadrul fondurilor CSC cu politicile 
economice și de ocupare a forței de muncă 
ale statelor membre și ale Uniunii cu alte 
politici și instrumente relevante ale 
Uniunii, precum și asigurarea 
coordonării cu fondurile CSC. Ca o 
recunoaștere a diferitelor nevoi ale 
regiunilor și pentru a asigura 
flexibilitatea necesară dezvoltării 
regionale durabile, selectarea acțiunilor 
din setul propus de acțiuni recomandate, 
care nu este exhaustiv, ar trebui să fie 
responsabilitatea statelor membre și a 
regiunilor;

Or. en

Amendamentul 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4 „programare” înseamnă procesul de 
organizare, de luare a deciziilor și de 
alocare a resurselor financiare în mai multe 
etape, care vizează punerea în aplicare, pe 
o bază multianuală, a acțiunii comune a 
Uniunii și a statelor membre pentru 
realizarea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

4 „programare” înseamnă procesul de 
organizare, de luare a deciziilor și de 
alocare a resurselor financiare în mai multe 
etape, cu implicarea partenerilor și în 
conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri în 
temeiul articolului 5, care vizează punerea 
în aplicare, pe o bază multianuală, a 
acțiunii comune a Uniunii și a statelor 
membre pentru realizarea strategiei Uniunii 
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pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 362
László Surján

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4 „programare” înseamnă procesul de 
organizare, de luare a deciziilor și de 
alocare a resurselor financiare în mai multe 
etape, care vizează punerea în aplicare, pe 
o bază multianuală, a acțiunii comune a 
Uniunii și a statelor membre pentru 
realizarea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

4 „programare” înseamnă procesul de 
organizare, de luare a deciziilor și de 
alocare a resurselor financiare în mai multe 
etape și cu implicarea beneficiarilor în 
conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, într-un 
stadiu cât mai timpuriu, care vizează 
punerea în aplicare, pe o bază multianuală, 
a acțiunii comune a Uniunii și a statelor 
membre pentru realizarea strategiei Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4 „programare” înseamnă procesul de 
organizare, de luare a deciziilor și de 
alocare a resurselor financiare în mai multe 
etape, care vizează punerea în aplicare, pe 
o bază multianuală, a acțiunii comune a 
Uniunii și a statelor membre pentru 
realizarea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii;

4 „programare” înseamnă procesul de 
organizare, de luare a deciziilor și de 
alocare a resurselor financiare în mai multe 
etape, care vizează punerea în aplicare, pe 
o bază multianuală, a acțiunii comune a 
Uniunii și a statelor membre pentru 
atingerea principalelor obiective ale
Uniunii prin intermediul strategiei pentru 
o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
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incluziunii;

Or. es

Amendamentul 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8 „beneficiar” înseamnă un organism 
public sau privat responsabil pentru 
inițierea sau care inițiază și pune în 
aplicare operațiunile; în contextul 
ajutorului de stat, termenul „beneficiar” 
înseamnă organismul care primește 
ajutorul; în contextul instrumentelor 
financiare, termenul „beneficiar” înseamnă 
organismul care pune în aplicare 
instrumentul financiar;

8 „beneficiar” înseamnă un organism 
public sau privat responsabil pentru 
inițierea sau care inițiază și pune în 
aplicare operațiunile; în contextul 
ajutorului de stat, termenul „beneficiar” 
înseamnă organismul care primește 
ajutorul; în contextul instrumentelor 
financiare, termenul „beneficiar” înseamnă 
organismul care pune în aplicare 
instrumentul financiar;

Or. de

Amendamentul 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni 
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale, care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care sunt realizate în cadrul 
unui parteneriat la nivelul corespunzător;

16. „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale, care contribuie, cel puțin parțial, la 
îndeplinirea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care sunt realizate în cadrul 
unui parteneriat la nivelul corespunzător;

Or. fr
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Amendamentul 366
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni 
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale, care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care sunt realizate în cadrul 
unui parteneriat la nivelul corespunzător;

16. „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni 
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale, care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care sunt realizate de către o 
autoritate locală în cadrul unui parteneriat 
la nivelul corespunzător;

Or. en

Amendamentul 367
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni 
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale, care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care sunt realizate în cadrul 
unui parteneriat la nivelul corespunzător;

16. „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni 
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale, care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care sunt realizate de către o 
autoritate locală în cadrul unui parteneriat 
la nivelul corespunzător;

Or. fr

Amendamentul 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni 
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale, care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care sunt realizate în cadrul 
unui parteneriat la nivelul corespunzător;

16. „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni 
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale și vizând o dezvoltare durabilă 
integrată la nivel local, care contribuie la 
îndeplinirea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care sunt realizate în cadrul 
unui parteneriat la nivelurile teritoriale 
subregionale specifice;

Or. en

Amendamentul 369
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni 
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale, care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care sunt realizate în cadrul 
unui parteneriat la nivelul corespunzător;

16. „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni 
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale, care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care sunt realizate de către o 
autoritate locală în cadrul unui parteneriat 
la nivelul corespunzător;

Or. en

Amendamentul 370
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni 
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale, care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care sunt realizate în cadrul 
unui parteneriat la nivelul corespunzător;

16. „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni 
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale, care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care sunt realizate de către o 
autoritate locală în cadrul unui parteneriat 
la nivelul corespunzător;

Or. en

Justificare

Autoritățile locale sunt actorul principal în punerea în aplicare a strategiei de dezvoltare 
regională a Uniunii.

Amendamentul 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16 „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni 
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale, care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care sunt realizate în cadrul 
unui parteneriat la nivelul corespunzător;

16 „strategie de dezvoltare locală” 
înseamnă un set coerent de operațiuni 
vizând să răspundă obiectivelor și nevoilor 
locale, care contribuie la îndeplinirea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și care, dacă este cazul, sunt 
realizate în cadrul unui parteneriat la 
nivelul corespunzător;

Or. es

Amendamentul 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

17 „închidere anuală” înseamnă închiderea 
operațiunilor ca urmare a exercițiului 
anual de verificare și închidere a 
conturilor și înainte de închiderea generală 
a programului;

17 „închidere anuală” înseamnă închiderea 
operațiunilor înainte de închiderea generală 
a programului;

Or. es

Amendamentul 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

18. „contract de parteneriat” înseamnă 
documentul pregătit de statul membru cu 
implicarea partenerilor, în conformitate cu 
abordarea bazată pe guvernanța pe mai 
multe niveluri, care stabilește strategia, 
prioritățile și modalitățile statului membru 
în ceea ce privește utilizarea fondurilor 
CSC într-un mod efectiv și eficient pentru 
urmărirea strategiei Uniunii privind 
creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii; contractul de parteneriat este 
aprobat de Comisie în urma unei evaluări și 
a unui dialog cu statul membru;

18. „contract de parteneriat” înseamnă 
documentul pregătit de statul membru cu 
implicarea partenerilor, în conformitate cu 
abordarea bazată pe guvernanța pe mai 
multe niveluri, în temeiul articolului 5 din 
prezentul regulament, care stabilește 
strategia, prioritățile și modalitățile statului 
membru în ceea ce privește utilizarea 
fondurilor CSC într-un mod efectiv și 
eficient pentru urmărirea strategiei Uniunii 
privind creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, recunoscând 
totodată diferitele nevoi ale regiunilor, și 
garantează flexibilitatea necesară pentru 
dezvoltarea regională durabilă; contractul 
de parteneriat este aprobat de Comisie în 
urma unei evaluări și a unui dialog cu 
statul membru; 

Or. en

Amendamentul 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer
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Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „categorie de regiuni” înseamnă 
clasificarea regiunilor ca „regiuni mai puțin 
dezvoltate”, „regiuni de tranziție” sau 
„regiuni mai dezvoltate”, în conformitate 
cu articolul 82 alineatul (2);

19. „categorie de regiuni” înseamnă 
clasificarea regiunilor ca „regiuni mai puțin 
dezvoltate” sau „regiuni mai dezvoltate”, 
în conformitate cu articolul 82 alineatul 
(2);

Or. de

Amendamentul 375
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

24a. „macroregiune” înseamnă o 
structură teritorială alcătuită din regiuni 
ale unui grup de state membre, astfel cum 
este definit în cadrul strategiei 
macroregionale aprobate; pe teritoriul pe 
care se derulează programul finanțat din 
fondul de dezvoltare macroregională; 

Or. sk

Justificare

Este necesară o definiție a noului termen.

Amendamentul 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 1 – articolul 2 – paragraful 2 – punctul 24b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

24b. „fond de dezvoltare macroregională” 
înseamnă un fond financiar transnațional 
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constituit printr-un contract de grup 
macroregional între statele membre și 
finanțat din fondul CSC și din alte surse; 
el reprezintă componenta inovatoare a 
cadrului strategic comun. 

Or. sk

Justificare

Este necesară o definiție a noului termen.

Amendamentul 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin 
programe multianuale, venind în 
completarea intervențiilor de la nivel 
național, regional și local, pentru a 
îndeplini strategia Uniunii pentru creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, ținând seama de orientările 
integrate, de recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat, precum și de 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat.

(1) Fondurile care fac obiectul RDC oferă 
sprijin, prin programe multianuale, venind 
în completarea intervențiilor de la nivel 
național, regional și local, pentru a realiza 
coeziunea economică, socială și teritorială 
și pentru a îndeplini strategia Uniunii 
pentru creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, ținând seama de 
orientările integrate și de programele 
naționale de reformă.

Or. en

Amendamentul 378
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin (1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin 
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programe multianuale, venind în 
completarea intervențiilor de la nivel 
național, regional și local, pentru a 
îndeplini strategia Uniunii pentru creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, ținând seama de orientările 
integrate, de recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat, 
precum și de recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul 
articolului 148 alineatul (4) din tratat.

programe multianuale și prin programe 
finanțate din fonduri de dezvoltare 
macroregională, venind în completarea 
intervențiilor de la nivel național, regional 
și local, pentru a îndeplini strategia Uniunii 
pentru creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, ținând seama de 
orientările integrate, de recomandările 
specifice adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat, 
precum și de recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul 
articolului 148 alineatul (4) din tratat.

Or. sk

Justificare

Pentru a adăuga componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin 
programe multianuale, venind în 
completarea intervențiilor de la nivel 
național, regional și local, pentru a 
îndeplini strategia Uniunii pentru creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, ținând seama de orientările 
integrate, de recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat, precum și de 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat.

(1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin 
programe multianuale, venind în 
completarea intervențiilor de la nivel 
național, regional și local, pentru a 
îndeplini strategia Uniunii pentru creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și misiunile specifice 
fondurilor în conformitate cu obiectivele 
lor bazate pe tratate, ținând seama de 
orientările integrate relevante, de 
recomandările relevante specifice adresate 
fiecărei țări în temeiul articolului 121 
alineatul (2) din tratat, precum și de 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat.
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Or. en

Amendamentul 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin 
programe multianuale, venind în 
completarea intervențiilor de la nivel 
național, regional și local, pentru a 
îndeplini strategia Uniunii pentru creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, ținând seama de orientările 
integrate, de recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat, precum și de 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat.

(1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin 
programe multianuale, venind în 
completarea intervențiilor de la nivel 
național, regional și local, pentru a avansa 
în direcția obiectivelor definite în strategia 
Uniunii pentru creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii, ținând seama de 
orientările integrate, de recomandările 
specifice adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat, 
precum și de recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul 
articolului 148 alineatul (4) din tratat.

Or. es

Amendamentul 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia și statele membre se asigură că 
sprijinul din partea fondurilor CSC este 
consecvent cu politicile și prioritățile 
Uniunii și este complementar altor 
instrumente ale Uniunii.

(2) Comisia și statele membre se asigură că 
sprijinul din partea fondurilor CSC este 
consecvent cu politicile relevante, inclusiv 
cu obiectivele orizontale și prioritățile 
Uniunii, și este complementar altor 
instrumente ale Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 382
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și autoritățile 
desemnate de ele în acest sens sunt 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor și îndeplinirea atribuțiilor care 
le revin în temeiul prezentului regulament 
și al normelor specifice fondurilor, la 
nivelul teritorial corespunzător, în 
conformitate cu cadrul instituțional, juridic 
și financiar al statului membru și sub 
rezerva conformității cu prezentul 
regulament și cu normele specifice fiecărui 
fond.

(4) Statele membre, respectiv nivelurile 
teritoriale competente în conformitate cu 
cadrul juridic/constituțional sunt 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor și îndeplinirea atribuțiilor care 
le revin în temeiul prezentului regulament 
și al normelor specifice fondurilor, la 
nivelul teritorial corespunzător, în 
conformitate cu cadrul instituțional, juridic 
și financiar al statului membru și sub 
rezerva conformității cu prezentul 
regulament și cu normele specifice fiecărui 
fond.

Or. de

Amendamentul 383
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și autoritățile 
desemnate de ele în acest sens sunt 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor și îndeplinirea atribuțiilor care 
le revin în temeiul prezentului regulament 
și al normelor specifice fondurilor, la 
nivelul teritorial corespunzător, în 
conformitate cu cadrul instituțional, juridic 
și financiar al statului membru și sub 
rezerva conformității cu prezentul 
regulament și cu normele specifice fiecărui 
fond.

(4) Statele membre și autoritățile 
desemnate de ele în acest sens sunt 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor în parteneriat cu partenerii 
economici și sociali și îndeplinirea 
atribuțiilor care le revin în temeiul 
prezentului regulament și al normelor 
specifice fondurilor, la nivelul teritorial 
corespunzător, în conformitate cu cadrul 
instituțional, juridic și financiar al statului 
membru și sub rezerva conformității cu 
prezentul regulament și cu normele 
specifice fiecărui fond.
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Or. en

Amendamentul 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și autoritățile 
desemnate de ele în acest sens sunt 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor și îndeplinirea atribuțiilor care 
le revin în temeiul prezentului regulament 
și al normelor specifice fondurilor, la 
nivelul teritorial corespunzător, în 
conformitate cu cadrul instituțional, 
juridic și financiar al statului membru și 
sub rezerva conformității cu prezentul 
regulament și cu normele specifice fiecărui 
fond.

(4) Statele membre, la nivelul teritorial 
corespunzător, în conformitate cu cadrul 
instituțional, juridic și financiar al 
statului membru și autoritățile desemnate 
de ele în acest sens sunt responsabile 
pentru pregătirea și punerea în aplicare a 
programelor și îndeplinirea atribuțiilor care 
le revin în temeiul prezentului regulament 
și al normelor specifice fondurilor și sub 
rezerva conformității cu prezentul 
regulament și cu normele specifice fiecărui 
fond.

Or. fr

Amendamentul 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și autoritățile 
desemnate de ele în acest sens sunt 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor și îndeplinirea atribuțiilor care 
le revin în temeiul prezentului regulament 
și al normelor specifice fondurilor, la 
nivelul teritorial corespunzător, în 
conformitate cu cadrul instituțional, juridic 
și financiar al statului membru și sub 
rezerva conformității cu prezentul 
regulament și cu normele specifice fiecărui 

(4) Statele membre și autoritățile
desemnate de ele în acest sens sunt 
responsabile pentru pregătirea și punerea 
în aplicare a programelor și îndeplinirea 
atribuțiilor care le revin în temeiul 
prezentului regulament și al normelor 
specifice fondurilor, la nivelul teritorial 
corespunzător, în conformitate cu cadrul 
instituțional, juridic și financiar al statului 
membru și sub rezerva conformității cu 
prezentul regulament și cu normele 
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fond. specifice fiecărui fond.

Or. en

Amendamentul 386
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și autoritățile 
desemnate de ele în acest sens sunt 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor și îndeplinirea atribuțiilor care 
le revin în temeiul prezentului regulament 
și al normelor specifice fondurilor, la 
nivelul teritorial corespunzător, în 
conformitate cu cadrul instituțional, juridic 
și financiar al statului membru și sub 
rezerva conformității cu prezentul 
regulament și cu normele specifice fiecărui 
fond.

(4) Statele membre și autoritățile 
desemnate de ele în acest sens sunt 
responsabile pentru elaborarea și punerea 
în aplicare a programelor și îndeplinirea 
atribuțiilor care le revin în temeiul 
prezentului regulament și al normelor 
specifice fondurilor, la nivelul teritorial 
corespunzător, în conformitate cu cadrul 
instituțional, juridic și financiar al statului 
membru și sub rezerva conformității cu 
prezentul regulament și cu normele 
specifice fiecărui fond.

Or. es

Justificare

Participarea statelor membre și a organismelor desemnate de către acestea la nivelul 
teritorial corespunzător trebuie luată în considerare în toate etapele de elaborare și punere 
în aplicare a fondurilor.

Amendamentul 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – 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 

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

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 beneficiarului.

Or. en

Amendamentul 388
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – 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, programarea,
gestiunea și controlul iau în considerare 
principiul proporționalității, având în 
vedere nivelul contribuției alocate.

Or. en

Amendamentul 389
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – 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 

(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
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proporționalității, având în vedere nivelul 
contribuției alocate.

proporționalității, având în vedere nivelul 
contribuției alocate și se aplică tuturor 
programelor cu o contribuție UE mai 
mică de 150 de milioane EUR.

Or. en

Amendamentul 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În conformitate cu responsabilitățile 
lor, Comisia și statele membre asigură 
coordonarea dintre fondurile CSC, precum 
și cu alte politici și instrumente ale 
Uniunii, inclusiv cele din cadrul acțiunii 
externe a Uniunii.

(6) În conformitate cu responsabilitățile 
lor, Comisia și statele membre asigură 
coordonarea dintre fondurile CSC, precum 
și cu alte politici și instrumente ale 
Uniunii, inclusiv cele din cadrul acțiunii 
externe a Uniunii. Se acordă atenție 
deosebită și, după caz, sunt alocate 
resurse zonelor în care alte fonduri ale 
Uniunii prevăd în mod explicit o abordare 
integrată, precum finanțarea comună 
pentru proiectele integrate în domeniul 
mediului și al schimbărilor climatice.

Or. en

Justificare

Integrarea aspectelor în materie de mediu și schimbări climatice în toate fondurile UE este 
una dintre principalele solicitări ale Rezoluției Parlamentului referitoare la cadrul financiar 
multianual. „Proiectele integrate” în cadrul LIFE sunt un instrument concret de integrare. 
Acestea au potențialul de a contribui în mod semnificativ la o utilizare eficientă a fondurilor. 
Obiectivul este de a sprijini, împreună cu alte fonduri UE, punerea în aplicare a legislației de 
mediu majore, cum ar fi planurile de gestionare a deșeurilor sau strategiile în domeniul 
climei – toate cu un potențial major de a crea locuri de muncă și creștere.

Amendamentul 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondurilor CSC este pusă în aplicare în 
cadrul gestiunii partajate între statele 
membre și Comisie, în conformitate cu 
articolul 53 litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția sumelor din FC 
transferate pentru facilitatea „Conectarea 
Europei” menționată la articolul 84 
alineatul (4), a acțiunilor inovatoare la 
inițiativa Comisiei în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul FEDER și a 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei.

(7) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondurilor CSC este pusă în aplicare în 
cadrul gestiunii partajate între statele 
membre și Comisie, în conformitate cu 
articolul 53 litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția acțiunilor inovatoare 
la inițiativa Comisiei în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul FEDER și a 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei.

Or. en

Amendamentul 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondurilor CSC este pusă în aplicare în 
cadrul gestiunii partajate între statele 
membre și Comisie, în conformitate cu 
articolul 53 litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția sumelor din FC 
transferate pentru facilitatea „Conectarea 
Europei” menționată la articolul 84 
alineatul (4), a acțiunilor inovatoare la 
inițiativa Comisiei în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul FEDER și a 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei.

(7) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondurilor CSC este pusă în aplicare în 
cadrul gestiunii partajate între statele 
membre și Comisie, în conformitate cu 
articolul 53 litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția acțiunilor inovatoare 
la inițiativa Comisiei în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul FEDER și a 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondurilor CSC este pusă în aplicare în 
cadrul gestiunii partajate între statele 
membre și Comisie, în conformitate cu 
articolul 53 litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția sumelor din FC 
transferate pentru facilitatea „Conectarea 
Europei” menționată la articolul 84 
alineatul (4), a acțiunilor inovatoare la 
inițiativa Comisiei în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul FEDER și a 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei.

(7) Partea din bugetul Uniunii alocată 
fondurilor CSC este pusă în aplicare în 
cadrul gestiunii partajate între statele 
membre și Comisie, în conformitate cu 
articolul 53 litera (b) din regulamentul 
financiar, cu excepția sumelor din FC 
transferate pentru facilitatea „Conectarea 
Europei” menționată la articolul 84 
alineatul (4), a acțiunilor inovatoare la 
inițiativa Comisiei în conformitate cu 
articolul 9 din Regulamentul FEDER și a 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei, 
precum și a programelor menționate la 
articolul 22 alineatul (2a), destinate 
sprijinirii statelor membre care se 
confruntă cu dificultăți financiare.

Or. de

Amendamentul 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisa și statele membre asigură 
eficacitatea fondurilor CSC, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare.

(9) Comisa și statele membre asigură 
eficacitatea fondurilor CSC, în special prin 
monitorizare, raportare și evaluare, 
informând potențialii beneficiari cu 
privire la oportunitățile de finanțare și 
făcând publice rolul și realizările politicii 
de coeziune.

Or. en
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Amendamentul 395
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 4 – alineatul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Normele prevăzute în prezentul 
regulament ar trebui să reflecte 
prioritățile și principiile SBA pentru 
Europa și să permită punerea acestuia în 
aplicare atât la nivel european, cât și la 
nivel național și regional.

Or. en

Amendamentul 396
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru 
încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru 
încheie, în conformitate cu articolul 4 
alineatul (4), un parteneriat cu autoritățile 
regionale relevante, precum și cu
următorii parteneri:

Or. de

Amendamentul 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă



AM\903190RO.doc 157/179 PE489.656v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru
încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, statele membre 
și autoritățile locale și regionale încheie 
un parteneriat cu următorii parteneri:

Or. it

Justificare

Autoritățile regionale și locale trebuie să se implice în parteneriat pe picior de egalitate cu 
statele membre.

Amendamentul 398
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru 
încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru 
și autoritățile regionale și locale alese, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (4),
încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

Or. fr

Amendamentul 399
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru 
încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

(1) Pentru contractul de parteneriat și 
pentru fiecare program, un stat membru 
încheie un acord de parteneriat cu 
autoritățile regionale și locale competente, 
în conformitate cu articolul 4 
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alineatul (4), precum și cu următorii 
parteneri:

Or. de

Amendamentul 400
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru
încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, statele membre, 
autoritățile regionale, locale și urbane 
competente și alte autorități publice și 
parteneri economici și sociali încheie un 
parteneriat cu următorii parteneri:

Or. en

Amendamentul 401
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru 
încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

(1) Pentru contractul de parteneriat și 
fiecare program, un stat membru încheie un 
acord de parteneriat cu autoritățile 
regionale și locale competente, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (4). 
Statele membre și autoritățile regionale și 
locale competente cooperează, de 
asemenea, cu următorii parteneri:

Or. en
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Amendamentul 402
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru 
încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

(1) Pentru contractul de parteneriat și 
pentru fiecare program, un stat membru 
încheie un acord de parteneriat cu 
autoritățile regionale, locale și urbane 
competente, în conformitate cu articolul 4 
alineatul (4):

Or. de

Justificare

 Luând în considerare semnificația pe care o au orașele pentru o politică de coeziune de 
succes, ar trebui, în vederea clarificării, să fie menționate în mod explicit și autoritățile 
urbane în contractul de parteneriat, alături de autoritățile regionale și locale.

Amendamentul 403
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru
încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, statele membre 
și autoritățile locale și regionale încheie 
un parteneriat cu următorii parteneri:

Or. it

Amendamentul 404
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru contractul de parteneriat și,
respectiv, fiecare program, un stat membru 
încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

(1) Pentru contractul de parteneriat, un stat 
membru încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

Or. en

Amendamentul 405
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autorități regionale, locale, urbane și 
alte autorități publice competente;

eliminat

Or. en

Amendamentul 406
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autorități regionale, locale, urbane și 
alte autorități publice competente;

(a) autorități regionale, locale, urbane și 
alte autorități publice competente, care 
încheie, de asemenea, un parteneriat cu 
partenerii menționați la literele (b) și (c);

Or. en

Amendamentul 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autorități regionale, locale, urbane și
alte autorități publice;

(a) alte autorități publice;

Or. it

Justificare

Autoritățile regionale și locale trebuie să se implice în parteneriat pe picior de egalitate cu 
statele membre.

Amendamentul 408
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autorități regionale, locale, urbane și 
alte autorități publice competente;

(a) celelalte autorități publice competente;

Or. fr

Amendamentul 409
Kerstin Westphal

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autorități regionale, locale, urbane și 
alte autorități publice competente;

(a) autorități publice altele decât cele 
menționate în partea introductivă la 
prezentul alineat;

Or. de
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Amendamentul 410
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autorități regionale, locale, urbane și 
alte autorități publice competente;

(a) autorități regionale, locale, urbane, 
autorități responsabile pentru regiunile de 
munte și alte autorități publice competente;

Or. fr

Amendamentul 411
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autorități regionale, locale, urbane și 
alte autorități publice competente;

(a) autorități regionale, locale, urbane, din 
regiunile montane și alte autorități publice 
competente;

Or. en

Amendamentul 412
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autorități regionale, locale, urbane și
alte autorități publice competente; 

(a) alte autorități publice competente;

Or. it

Amendamentul 413
Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) parteneri economici și sociali; precum 
și

eliminat

Or. en

Amendamentul 414
Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

(c) organisme relevante care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv parteneri în 
domeniul protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

Or. de

Amendamentul 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității, a nediscriminării 
și a incluziunii sociale, precum și 
organizații care reprezintă tinerii.

Or. fr
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Amendamentul 416
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, bisericile, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

Or. de

Amendamentul 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității de gen și a
nediscriminării, organizații 
neguvernamentale de promovare a 
incluziunii sociale și organizații active în 
domeniul culturii, al educației și al 
tineretului.

Or. en

Amendamentul 418
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și 
nediscriminării.

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu garantarea egalității reale și efective 
între bărbați și femei și cu combaterea 
discriminării.

Or. es

Justificare

Trebuie luată în considerare participarea organismelor responsabile pentru garantarea 
egalității de șanse între bărbați și femei și pentru combaterea discriminării.

Amendamentul 419
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv întreprinderi, organizații 
științifice și tehnologice, parteneri în 
domeniul protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

Or. pt

Justificare

Întreprinderile (comerciale sau industriale) joacă un rol esențial în modernizarea 
economiilor regionale și locale, fiind necesară implicarea acestora în acorduri de 
parteneriat. Același lucru se aplică universităților și centrelor tehnologice, care au un rol 
crucial în promovarea competențelor care vor contribui la integrarea mai ușoară pe piața 
muncii.

Amendamentul 420
Giommaria Uggias
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale și organisme însărcinate 
cu promovarea egalității și nediscriminării.

(c) organisme care reprezintă societatea 
civilă, inclusiv parteneri în domeniul 
protecției mediului, organizații 
neguvernamentale, care includ organizații 
fără scop lucrativ care promovează 
incluziunea socială, și organisme 
însărcinate cu promovarea egalității și 
nediscriminării.

Or. it

Amendamentul 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) biserici și comunități religioase active 
în domeniul cooperării transnaționale, al 
educației, al culturii și al incluziunii 
sociale.

Or. en

Amendamentul 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Un stat membru include în 
parteneriat instituțiile, organizațiile și 
grupurile care ar putea influența sau ar 
putea fi afectate de punerea în aplicare a 
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programelor. Se acordă atenție specială 
grupurilor care ar putea fi afectate de 
programe sau care ar putea prezenta 
dificultăți în a le influența, în special 
grupurile cele mai vulnerabile și 
marginalizate.

Or. en

Amendamentul 423
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii sunt implicați de către statele 
membre în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor. Partenerii participă 
la comitetele de monitorizare pentru 
programe.

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe
guvernanța pe mai multe niveluri și cu 
acordul de parteneriat menționat la 
alineatul (1), partenerii sunt implicați de 
către statele membre în pregătirea 
contractelor de parteneriat și a rapoartelor 
privind progresele înregistrate și în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea programelor. 
Partenerii participă la comitetele de 
monitorizare pentru programe.

Or. en

Amendamentul 424
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii sunt implicați de către statele 
membre în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii sunt implicați de către statele 
membre și autoritățile regionale și locale 
alese, în conformitate cu articolul (4) 
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progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor. Partenerii participă 
la comitetele de monitorizare pentru 
programe.

alineatul (4), în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor. Partenerii participă 
la comitetele de monitorizare pentru 
programe.

Or. fr

Amendamentul 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii sunt implicați de către statele 
membre în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor. Partenerii participă 
la comitetele de monitorizare pentru 
programe.

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii care reprezintă diferitele 
niveluri teritoriale în concordanță cu 
structura instituțională a statelor membre
sunt implicați de către statele membre în 
toate etapele de pregătire a contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în toate etapele de 
pregătire, punere în aplicare, monitorizare
și evaluare a programelor. Partenerii 
participă la comitetele de monitorizare 
pentru programe.

Or. en

Amendamentul 426
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe (2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
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guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii sunt implicați de către statele 
membre în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor. Partenerii participă 
la comitetele de monitorizare pentru 
programe.

guvernanța pe mai multe niveluri și în 
concordanță cu acordul de parteneriat 
menționat la alineatul (1), partenerii sunt 
implicați de către statele membre și 
autoritățile regionale și locale competente, 
în temeiul articolului 4 alineatul (4), în 
pregătirea contractelor de parteneriat și a 
rapoartelor privind progresele înregistrate 
și în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea programelor. 
Partenerii participă la comitetele de 
monitorizare pentru programe.

Or. en

Amendamentul 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii sunt implicați de către statele 
membre în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor. Partenerii participă 
la comitetele de monitorizare pentru 
programe.

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii sunt implicați de către statele 
membre în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor. Partenerii participă 
la comitetele de monitorizare pentru 
programe. Este necesar să se asigure 
accesul egal al partenerilor la finanțarea 
furnizată în aceste scopuri.

Or. en

Amendamentul 428
László Surján

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii sunt implicați de către statele 
membre în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor. Partenerii participă 
la comitetele de monitorizare pentru 
programe.

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii sunt implicați de către statele 
membre în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor, într-un stadiu cât 
mai timpuriu. Partenerii participă la 
comitetele de monitorizare pentru
programe.

Or. en

Amendamentul 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii sunt implicați de către statele 
membre în pregătirea contractelor de 
parteneriat și a rapoartelor privind 
progresele înregistrate și în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor. Partenerii participă 
la comitetele de monitorizare pentru 
programe.

(2) În conformitate cu abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri, 
partenerii vor colabora cu statele membre 
în pregătirea contractelor de parteneriat și a 
rapoartelor privind progresele înregistrate 
și în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea programelor. 
Partenerii participă la comitetele de 
monitorizare pentru programe.

Or. es

Amendamentul 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 pentru a prevedea un cod european 
de conduită care stabilește obiective și 
criterii pentru a sprijini punerea în 
aplicare a parteneriatului și pentru a 
facilita schimbul de informații, 
experiență, rezultate și bune practici între 
statele membre.

eliminat

Or. es

Amendamentul 431
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 pentru a prevedea un cod european 
de conduită care stabilește obiective și 
criterii pentru a sprijini punerea în 
aplicare a parteneriatului și pentru a 
facilita schimbul de informații, 
experiență, rezultate și bune practici între 
statele membre.

eliminat

Or. de

Amendamentul 432
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
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142 pentru a prevedea un cod european de 
conduită care stabilește obiective și criterii 
pentru a sprijini punerea în aplicare a 
parteneriatului și pentru a facilita schimbul 
de informații, experiență, rezultate și bune 
practici între statele membre.

142 pentru a prevedea un cod european de 
conduită care stabilește obiective și criterii 
specifice, făcând trimitere explicită la 
capacitățile de gestionare a programelor 
și proiectelor, pentru a sprijini punerea în 
aplicare a parteneriatului și pentru a facilita 
schimbul de informații, experiență, 
rezultate și bune practici între statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 pentru a prevedea un cod european de 
conduită care stabilește obiective și criterii 
pentru a sprijini punerea în aplicare a 
parteneriatului și pentru a facilita schimbul 
de informații, experiență, rezultate și bune 
practici între statele membre.

(3) Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării ample a partenerilor 
menționați la alineatul (1) la nivelul 
Uniunii, acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 pentru a prevedea un cod 
european de conduită, pe baza celor mai 
bune practici, care stabilește obiective și 
criterii pentru a asigura punerea în aplicare 
a parteneriatului în timpul pregătirii, al 
punerii în aplicare, al monitorizării și al 
evaluării contractelor de parteneriat și a 
programelor, și pentru a facilita schimbul 
de informații, experiență, rezultate și cele 
mai bune practici între statele membre.

Or. en

Amendamentul 434
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 pentru a prevedea un cod european de 
conduită care stabilește obiective și criterii 
pentru a sprijini punerea în aplicare a 
parteneriatului și pentru a facilita schimbul 
de informații, experiență, rezultate și bune 
practici între statele membre.

(3) Este prevăzut un cod european de 
conduită care conține recomandări și cele 
mai bune practici referitoare la obiective 
și criterii pentru a sprijini punerea în 
aplicare a parteneriatului și pentru a facilita 
schimbul de informații, experiență, 
rezultate și bune practici între statele 
membre. Pentru a stabili acest cod 
european de conduită, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 142.

Or. en

Amendamentul 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Codul european de conduită ar trebui 
să prezinte, printre altele, următoarele 
specificații:
(a) cerințele minime pentru a asigura 
selectarea transparentă a partenerilor și 
claritatea cu privire la rolul lor în 
procesul politic și responsabilitățile 
acestora;
(b) cerințele minime și indicații cu privire 
la modul de identificare a partenerilor 
relevanți, de la autoritățile de la diferite 
niveluri teritoriale la partenerii sociali și 
economici, societatea civilă și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării;
(c) procedura de cooperare între 
autoritățile competente naționale, 
regionale și locale;
(d) orientări privind modul de adaptare al 
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parteneriatelor la programe, inclusiv 
specificitatea programelor cu finanțare 
din mai multe fonduri, a planurilor de 
acțiune comună și a investițiilor 
teritoriale integrate;
(e) cerințele minime de asigurare a 
implicării semnificative a partenerilor în 
pregătirea contractului de parteneriat și a 
programelor.
(f) cerințele minime în ceea ce privește 
procedurile stabilite pentru a asigura 
organizarea efectivă a parteneriatelor;
(g) orientări cu privire la implicarea 
partenerilor în comitetele de monitorizare 
și în selectarea, monitorizarea și 
evaluarea proiectelor;
(h) cerințele minime cu privire la 
furnizarea de orientări pentru parteneri și 
facilitarea consolidării capacităților în 
rândul partenerilor;
(i) conturarea cadrului pentru realizarea 
schimbului de bune practici între statele 
membre.

Or. en

Justificare

Din motive de claritate și transparență, domeniul de aplicare a actului delegat prin 
intermediul căruia Codul european de conduită va fi adoptat ar trebui să fie mai bine definit 
în prezentul regulament.

Amendamentul 436
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Codul de conduită va defini o serie de 
criterii de parteneriat care vor face parte 
din contractul de parteneriat. Aceste 
criterii de parteneriat vor acoperi 
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următoarele specificații minimale:
(a) o descriere a instituțiilor partenere 
care formează parteneriatul oficial;
(b) procedura de cooperare cu instituțiile 
naționale, regionale și locale competente, 
asigurând drepturi de vot cu caracter 
obligatoriu în deciziile din cadrul 
parteneriatului, inclusiv modificări ale 
programului operațional;
(c) o descriere a procedurii de consultare 
oficială a instituțiilor partenere în 
elaborarea notelor naționale de orientare 
și a normelor suplimentare de punere în 
aplicare;
(e) o descriere a părților interesate 
implicate în pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programelor;
(f) transparența procedurilor și a 
documentelor relevante privind contractul 
de parteneriat pentru dezvoltare și 
investiții și programele operaționale.

Or. en

Amendamentul 437
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Codul de conduită va defini o serie de 
criterii de parteneriat care vor face parte 
din contractul de parteneriat și 
programele operaționale. Aceste criterii 
de parteneriat vor acoperi următoarele 
specificații minimale:
(a) o descriere a instituțiilor partenere 
care formează parteneriatul oficial;
(b) procedura de cooperare cu instituțiile 
naționale, regionale și locale competente, 
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asigurând drepturi de vot cu caracter 
obligatoriu în deciziile din cadrul 
parteneriatului, inclusiv modificări ale 
programului operațional;
(c) o descriere a procedurii de consultare 
oficială a instituțiilor partenere în 
elaborarea notelor naționale de orientare 
și a normelor suplimentare de punere în 
aplicare;
(e) o descriere a părților interesate 
implicate în pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programelor operaționale;
(f) transparența procedurilor și a 
documentelor relevante privind contractul 
de parteneriat pentru dezvoltare și 
investiții și programele operaționale.
Aceste criterii sunt verificate ex ante și, de 
asemenea, fac obiectul unei raportări 
anuale a statelor membre către Comisie.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează clarificarea deja la nivel de reglementare a codului de conduită 
propus, cu scopul de a permite o punere în aplicare reală a guvernanței pe mai multe niveluri 
și a principiilor parteneriatului la toate nivelurile, în spiritul Tratatului de la Lisabona.

Amendamentul 438
Manfred Weber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Codul de conduită va defini o serie de 
criterii de parteneriat care vor face parte 
din contractul de parteneriat și 
programele operaționale. Aceste criterii 
de parteneriat vor acoperi următoarele 
specificații minimale:
(a) o descriere a instituțiilor partenere 
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care formează parteneriatul oficial;
(b) procedura de cooperare cu instituțiile 
naționale, regionale și locale competente, 
asigurând drepturi de vot cu caracter 
obligatoriu în deciziile din cadrul 
parteneriatului, inclusiv modificări ale 
programului operațional;
(c) o descriere a procedurii de consultare 
oficială a instituțiilor partenere în 
elaborarea notelor naționale de orientare 
și a normelor suplimentare de punere în 
aplicare;
(d) o descriere a părților interesate 
implicate în pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programelor operaționale;
(e) transparența procedurilor și a 
documentelor relevante privind contractul 
de parteneriat pentru dezvoltare și 
investiții și programele operaționale.
Aceste criterii sunt verificate ex ante și, de 
asemenea, fac obiectul unei raportări 
anuale a statelor membre către Comisie.

Or. en

Amendamentul 439
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Aceste criterii sunt verificate ex ante 
și, de asemenea, fac obiectul unei 
raportări anuale a statelor membre către 
Comisie.

Or. en
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Amendamentul 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cel puțin o dată pe an, pentru fiecare 
fond CSC, Comisia consultă organizațiile 
care reprezintă partenerii la nivelul Uniunii 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
contribuției din partea fondurilor.

(4) Cel puțin o dată pe an, pentru fiecare 
fond care face obiectul RDC, Comisia 
consultă organizațiile care reprezintă 
partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește punerea în aplicare a contribuției 
din partea fondurilor care fac obiectul 
RDC.

Or. en

Amendamentul 441
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cel puțin o dată pe an, pentru fiecare 
fond CSC, Comisia consultă organizațiile 
care reprezintă partenerii la nivelul Uniunii 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
contribuției din partea fondurilor.

(4) Cel puțin o dată pe an, pentru fiecare 
fond CSC, Comisia consultă organizațiile 
care reprezintă partenerii la nivelul Uniunii 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
contribuției din partea fondurilor. În acest 
scop, Comisia efectuează în prealabil o 
analiză a acestei puneri în aplicare și a 
participării părților interesate, îndeosebi a 
partenerilor economici și sociali;

Or. en

Amendamentul 442
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că, pentru 
a participa în mod eficient în cadrul 
parteneriatului și al proceselor de 
consultare publică, partenerii beneficiază 
de sprijin pentru consolidarea eficientă a 
capacităților.

Or. en

Amendamentul 443
Manfred Weber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 5 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cel puțin o dată pe an, Comisia 
consultă, pentru fiecare fond CSC, 
organizațiile care reprezintă partenerii la 
nivelul Uniunii în ceea ce privește 
punerea în aplicare a contribuției din 
partea fondurilor CSC.
(Acesta va fi alineatul 5.)

Or. en


