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Amendamentul 444
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiunile finanțate de fondurile CSC 
sunt conforme cu legislația Uniunii și 
legislația națională aplicabile.

Operațiunile finanțate de fondurile CSC 
sunt conforme cu legislația Uniunii și 
legislația națională aplicabile. Invers, și 
modificările legislației aplicabile a 
Uniunii țin cont de utilizările fondurilor 
CSC.

Or. de

Justificare

În lumina viitoarei revizuiri a normelor UE privind ajutoarele de stat 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 445
László Surján, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovarea egalității între bărbați și femei
și nediscriminarea

Promovarea egalității de șanse și 
nediscriminarea

Or. en

Amendamentul 446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei, 
iar integrarea perspectivei egalității între 
bărbați și femei este promovată în cadrul
pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei 
și integrarea coerentă a perspectivei 
egalității între bărbați și femei în toate 
etapele de pregătire, de programare și de 
punere în aplicare, de monitorizare și de 
evaluare a fondurilor CSC prin utilizarea 
unor metode de evaluare a planificării 
bugetare în funcție de egalitatea între 
bărbați și femei.
Statele membre promovează în continuare 
o participare echilibrată a femeilor și 
bărbaților în gestionarea și în punerea în 
aplicare a programelor operaționale la 
nivel local, regional și național și prezintă 
un raport privind progresele înregistrate 
în acest sens.

Or. en

Amendamentul 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei, 
iar integrarea perspectivei egalității între 
bărbați și femei este promovată în cadrul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei, 
iar integrarea perspectivei egalității între 
bărbați și femei este realizată în cadrul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

Or. en
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Amendamentul 448
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei, 
iar integrarea perspectivei egalității între 
bărbați și femei este promovată în cadrul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei, 
iar integrarea perspectivei egalității între 
bărbați și femei este promovată în cadrul 
pregătirii, programării, punerii în aplicare, 
monitorizării și evaluării programelor.

Or. en

Amendamentul 449
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei, 
iar integrarea perspectivei egalității între 
bărbați și femei este promovată în cadrul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității efective și autentice 
între bărbați și femei, iar integrarea 
perspectivei egalității între bărbați și femei 
este garantată în cadrul pregătirii și 
punerii în aplicare a programelor, dar și în 
cadrul activităților de monitorizare și 
evaluare.

Or. es

Justificare

Ar trebui asigurată integrarea perspectivei egalității între bărbați și femei în pregătirea și 
punerea în aplicare a programelor, dar și în cadrul activităților de monitorizare și evaluare.

Amendamentul 450
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei, 
iar integrarea perspectivei egalității între 
bărbați și femei este promovată în cadrul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

Statele membre și Comisia asigură 
promovarea egalității între bărbați și femei, 
iar integrarea perspectivei egalității între 
bărbați și femei este luată în considerare
în cadrul pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

Or. en

Amendamentul 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminări pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminare pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă, orientare sexuală sau
identitate de gen în timpul pregătirii și 
punerii în aplicare a programelor,
acordând o atenție deosebită celor care se 
confruntă cu discriminări multiple.
Accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap reprezintă unul dintre criteriile 
care trebuie respectate în definirea 
operațiunilor cofinanțate de fonduri și 
luate în considerare în diferitele stadii ale 
punerii în aplicare.

Or. en

Amendamentul 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminări pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii și punerii în aplicare a
programelor.

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminări pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul ciclului de viață al programelor.

Or. es

Justificare

Este necesară respectarea principiilor nediscriminării, egalității și accesibilității pentru 
persoanele cu dizabilități pe tot parcursul etapelor fondurilor, inclusiv în cadrul monitorizării
și evaluării tuturor programelor operaționale, pentru a asigura punerea în aplicare a 
principiilor prevăzute la articolul 7.

Amendamentul 453
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminări pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a elimina orice 
discriminări pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor, precum și în cadrul 
activităților de monitorizare și evaluare.

Or. es

Justificare

Ar trebui eliminat orice tip de discriminare în pregătirea și punerea în aplicare a 
programelor, precum și în cadrul activităților de monitorizare și evaluare.

Amendamentul 454
László Surján
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminări pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a promova egalitatea de 
șanse pentru toți și pentru a preveni orice
discriminare pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, 
precum și pentru a evita reproducerea 
segregației în timpul pregătirii și punerii în 
aplicare a programelor.

Or. en

Amendamentul 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminări pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii și punerii în aplicare a
programelor.

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminare pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul programării și punerii în aplicare, 
precum și în timpul monitorizării și 
evaluării fondurilor.

Or. en

Amendamentul 456
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminări pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor.

Statele membre și Comisia iau măsurile 
necesare pentru a preveni orice 
discriminare pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii și punerii în aplicare a 
programelor. În special, accesibilitatea 
pentru persoanele cu handicap ar trebui 
să fie luată în considerare, după caz, în 
pregătirea, programarea și punerea în 
aplicare a programelor.

Or. en

Amendamentul 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În definirea operațiunilor cofinanțate din 
fonduri, dar și în timpul programării, 
punerii în aplicare, monitorizării și 
evaluării fondurilor ar trebui luată în 
considerare în special accesibilitatea 
pentru persoanele cu handicap.

Or. es

Amendamentul 458
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, accesibilitatea pentru 
persoanele cu handicap constituie unul 
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dintre criteriile care trebuie respectate în 
definirea operațiunilor cofinanțate de 
fonduri și luate în considerare în 
programarea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea fondurilor.

Or. en

Amendamentul 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 7 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile care decurg din Convenția 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap sunt 
luate în considerare în programarea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea fondurilor.

Or. en

Amendamentul 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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”.

Obiectivele fondurilor CSC sunt urmărite 
în cadrul și cu o preocupare permanentă 
pentru dezvoltarea durabilă și
promovarea de către Uniune a obiectivului 
de conservare, protecție, îmbunătățire și 
respectare a mediului și se aplică în 
special în conformitate cu articolul 11 din 
tratat și având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”.

Or. fr
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Amendamentul 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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”.

Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile 
integrate 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 
minimum viitoarele costuri externe pentru 
societatea europeană.

Or. en

Amendamentul 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

punere în aplicare. Actul de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3).

Or. fr

Amendamentul 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boștinaru, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Asigurând dezvoltarea economică și socială echilibrată, fără exploatarea resurselor naturale 
și a mediului, principiul dezvoltării durabile reprezintă un principiu de bază al funcționării 
Uniunii Europene și trebuie pus în aplicare în toate politicile și programele.

Amendamentul 465
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 8 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Statele membre și Comisia se asigură că 
cerințele privind protecția mediului, 
utilizarea eficientă a resurselor, atenuarea 
și adaptarea la schimbările climatice, 
rezistența în fața dezastrelor și prevenirea 
și gestionarea riscurilor sunt luate în 
considerare în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a contractelor de parteneriat și 
programelor. Statele membre furnizează 
informații privind sprijinul pentru 
obiectivele în materie de schimbări 
climatice.

Or. en

Amendamentul 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Strategiile macroregionale și strategiile 

privind bazinele maritime
Fondurile CSC contribuie la intervențiile 
planificate la strategiile macroregionale și 
la strategiile privind bazinele maritime, în 
cazul în care statele membre și regiunile 
iau parte la astfel de strategii. Comisia și 
statele membre implicate asigură 
coordonarea fondurilor cu aceste strategii 
la nivelul cadrului strategic comun, al 
contractelor de parteneriat și al 
programelor operaționale, cu scopul de a 
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asigura o alocare suficientă din fonduri 
acestor strategii.

Or. en

Justificarea

Ar trebui să existe o coordonare strânsă între fonduri, strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime, cu scopul de a asigura o alocare suficientă din fonduri 
acestor strategii.

Amendamentul 467
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare fond CSC sprijină următoarele 
obiective tematice, conform misiunii sale, 
pentru a contribui la strategia Uniunii
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii:

Fiecare fond CSC, conform misiunii sale 
de realizare a coeziunii economice, sociale 
și teritoriale, în conformitate cu articolul 
177 din TFUE, sprijină obiectivele 
tematice ale Strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii:

Or. ro

Amendamentul 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare fond CSC sprijină următoarele 
obiective tematice, conform misiunii sale, 
pentru a contribui la strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii:

În conformitate cu misiunea proprie de a 
atinge o coeziune economică, socială și 
teritorială, astfel cum este prevăzut în 
articolul 177 din TFUE, fiecare fond CSC 
sprijină următoarele obiective tematice 
ale Strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
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incluziunii:

Or. en

Amendamentul 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare fond CSC sprijină următoarele 
obiective tematice, conform misiunii sale, 
pentru a contribui la strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii: 

Fiecare fond CSC sprijină obiectivele 
strategiilor macroregionale aprobate și 
următoarele obiective tematice, conform 
misiunii sale, pentru a contribui la 
Strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii: 

Or. sk

Justificare

Corelarea obiectivelor strategiilor macroregionale aprobate cu obiectivele tematice.

Amendamentul 470
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice și inovării;

1. consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice și inovării, precum și a 
transferului de tehnologie;

Or. de

Amendamentul 471
Nuno Teixeira
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice și inovării;

1. consolidarea cercetării, dezvoltării și 
inovării;

Or. pt

Justificare

Ar trebui să fie eligibile toate activitățile de dezvoltare, inclusiv cele referitoare la 
dezvoltarea de noi produse și noi procese de fabrica ție, întrucât finanțarea nu ar trebui să se 
limiteze la dezvoltările tehnologice. Numeroase întreprinderi dezvoltă produse la nivel intern, 
utilizând nu instrumente tehnologice, ci teste la scară industrială. Astfel de investi ții ar trebui 
să fie eligibile. Scopul este, așadar, acela de a sprijini întreprinderile în vederea 
îmbunătățirii competitivității.

Amendamentul 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. păstrarea și promovarea patrimoniului 
cultural și creativ al Uniunii Europene ;

Or. it

Justificare

Propunerea Comisiei ar permite valorificarea culturii Uniunii Europene în termeni largi, 
asigurându-se că dezvoltarea teritoriilor se va realiza, de asemenea, prin protecția și 
promovarea patrimoniului cultural și sprijinul acordat experimentării și creativității.

Amendamentul 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. îmbunătățirea accesului și a utilizării și 
creșterea calității tehnologiilor informației 
și comunicațiilor;

2. îmbunătățirea accesului, a prețului și a 
utilizării și creșterea calității tehnologiilor 
informației și comunicațiilor;

Or. fr

Amendamentul 474
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

3. îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii și a 
microîntreprinderilor, inclusiv a celor din 
cadrul economiei sociale, a persoanelor 
care desfășoară activități independente, a 
sectorului agricol (în cazul FEADR) și a 
sectorului pescuitului și acvaculturii 
(pentru EMFF);

Or. en

Amendamentul 475
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Este necesar să fie incluse și întreprinderile mai mari, care generează locuri de muncă și 
creștere economică, iar ajutorul nu poate suferi o întrerupere sau o reducere drastică în 
compara ție cu perioada actuală.

Amendamentul 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificarea

În special în regiunile urbane, transportul reprezintă unul dintre principalele sectoare care 
contribuie la tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și, prin urmare, 
ar trebui inclus în cel de-al patrulea obiectiv tematic.

Amendamentul 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

4. sprijinirea tranziției către o economie
compatibilă cu aspectele legate de 
schimbările climatice, care realizează 
economii de energie în toate sectoarele, 
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inclusiv în sectorul dezvoltării urbane;

Or. en

Amendamentul 481
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. promovarea adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii și a gestionării
riscurilor;

5. investițiile în adaptarea la schimbările 
climatice, în prevenirea și gestionarea
riscurilor și a dezastrelor naturale;

Or. fr

Amendamentul 483
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. promovarea adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii și a gestionării 

5. promovarea adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii și a gestionării 
riscurilor, concomitent cu asigurarea 
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riscurilor; protecției biodiversității;

Or. en

Amendamentul 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. promovarea adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii și a gestionării 
riscurilor;

5. promovarea adaptării la schimbările 
climatice la nivel de ecosistem, a prevenirii 
și a gestionării riscurilor pe baze 
ecosistemice;

Or. en

Amendamentul 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

6. conservarea, respectarea și protecția 
mediului, a biodiversității, a ecosistemelor 
și a patrimoniilor culturale, promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

Or. fr

Amendamentul 486
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 9 – paragraful 1 – punctul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

6. conservarea și protecția mediului și a 
patrimoniului cultural și creativ și 
promovarea utilizării eficiente a resurselor;

Or. it

Justificare

Se solicită introducerea protecției și conservării patrimoniului cultural și creativ în rândul 
obiectivelor tematice.

Amendamentul 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

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

Or. en

Amendamentul 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

6. protecția mediului și a patrimoniului 
cultural și promovarea utilizării eficiente a 
resurselor;

Or. es
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Amendamentul 489
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

6. protecția și valorificarea mediului și a 
patrimoniului cultural și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

Or. it

Amendamentul 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. promovarea sistemelor de transport 
durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore;

7. eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore;

Or. en

Justificarea

În special în regiunile urbane, transportul reprezintă unul dintre principalele sectoare care 
contribuie la tranziția către o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și, prin urmare, 
ar trebui inclus în cel de-al patrulea obiectiv tematic.

Amendamentul 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. promovarea sistemelor de transport 
durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 

7. promovarea sistemelor de transport 
durabile, dezvoltarea mijloacelor de 
transport în comun ecologice sau cu 
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infrastructurilor rețelelor majore; emisii scăzute de dioxid de carbon și 
eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore;

Or. fr

Amendamentul 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. promovarea sistemelor de transport 
durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore;

7. promovarea sistemelor de transport 
durabile și intermodale, precum și a 
mobilității, acordând în același timp 
prioritate îmbunătățirii infrastructurii 
existente, eliminarea blocajelor feroviare 
din cadrul infrastructurilor rețelelor majore 
și crearea conexiunilor transfrontaliere 
acolo unde acestea nu există;

Or. en

Amendamentul 493
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă;

8. promovarea ocupării forței de muncă, 
sprijinirea IMM-urilor în vederea creării 
de noi locuri de muncă decente și durabile
și sprijinirea mobilității forței de muncă;

Or. en
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Amendamentul 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă;

8. promovarea ocupării forței de muncă, a 
formării și sprijinirea mobilității sectoriale 
sau geografice a forței de muncă în zonele 
geografice sau în sectoarele de angajare 
unde acest lucru se dovedește a fi necesar;

Or. fr

Amendamentul 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă;

8. promovarea locurilor de muncă de 
calitate și sprijinirea mobilității forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 496
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă;

8. promovarea ocupării forței de muncă și 
a antreprenoriatului și sprijinirea 
mobilității forței de muncă;

Or. de
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Amendamentul 497
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă;

8. promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea antreprenoriatului și a 
mobilității forței de muncă;

Or. pt

Justificare

Antreprenoriatul este una dintre modalitățile prin care se poate reduce rata ridicată a
șomajului la nivelul Uniunii. Ar trebui avut în vedere faptul că următoarele fonduri 
structurale îl vor considera un instrument strategic pentru viitorul UE. În plus, 
antreprenoriatul vizează stimularea înființării de întreprinderi provenite din cercetarea 
universitară și de noi întreprinderi cu înalte calificări.

Amendamentul 498
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. promovarea incluziunii sociale și
combaterea sărăciei;

9. promovarea incluziunii sociale, 
combaterea sărăciei și a discriminării;

Or. en

Amendamentul 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. promovarea incluziunii sociale și 9. promovarea incluziunii sociale, 
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combaterea sărăciei; investițiile în economia socială, lupta 
pentru eradicarea sărăciei și favorizarea 
accesului tuturor persoanelor la îngrijiri 
medicale și la sănătate;

Or. fr

Amendamentul 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. promovarea incluziunii sociale și
combaterea sărăciei;

9. promovarea incluziunii sociale și
combaterea sărăciei și a discriminării;

Or. en

Amendamentul 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei;

9. promovarea incluziunii sociale și
combaterea sărăciei și a discriminării;

Or. en

Amendamentul 502
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. promovarea incluziunii sociale și 9. promovarea incluziunii sociale, 
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combaterea sărăciei; integrarea principiului egalității între 
bărbați și femei și a accesibilității și
combaterea sărăciei;

Or. en

Amendamentul 503
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. investițiile în educație, competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții;

10. investițiile în educație, formare 
profesională, competențe, formare inițială 
și continuă și învățare pe tot parcursul 
vieții;

Or. en

Amendamentul 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. investițiile în educație, competențe și
învățare pe tot parcursul vieții;

10. investițiile în educație, competențe, 
învățare pe tot parcursul vieții și cultură;

Or. en

Amendamentul 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

10. investițiile în educație, competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții;

10. investițiile în educație, educație 
populară, competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții;

Or. fr

Amendamentul 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

10. investițiile în educație, competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții;

10. investițiile în educație, competențe, 
formare și învățare pe tot parcursul vieții;

Or. en

Amendamentul 507
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. consolidarea capacită ții instituționale
și o administra ție publică eficientă.

11. consolidarea capacită ții instituționale
și o administra ție publică eficientă pentru 
o dezvoltare teritorială echilibrată 
conform recomandărilor Agendei 
Teritoriale a Uniunii Europene 2020.

Or. ro

Amendamentul 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. consolidarea capacității instituționale și 
o administrație publică eficientă.

11. consolidarea capacității instituționale, a 
eficienței administrației publice și a 
mecanismelor de asigurare a continuității 
teritoriale în zonele cele mai izolate.

Or. fr

Amendamentul 509
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 9 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. consolidarea capacității instituționale și 
o administrație publică eficientă.

11. consolidarea capacității instituționale și 
o administrație publică eficientă și 
participativă și promovarea consolidării 
capacității pentru partenerii sociali, 
organizațiile neguvernamentale, 
autoritățile regionale și locale și pentru 
alte părți interesate, în special pentru 
partenerii menționați la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. [RDC...].

Or. en

Amendamentul 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. consolidarea capacității instituționale și 
o administrație publică eficientă.

11. consolidarea capacită ții instituționale
și a eficienței administrației publice și a 
celorlalți factori implica ți în procese.
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Or. es

Justificare

Sprijinul financiar pentru consolidarea capacită ții tuturor partenerilor, nu doar a 
autorităților și administrației publice, va asigura punerea în aplicare a articolului 5 din 
regulamentul propus, precum și o participare fructuoasă a partenerilor, permițând, așadar, 
optimizarea utilizării fondurilor.

Amendamentul 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. consolidarea capacității instituționale și 
o administrație publică eficientă.

11. consolidarea capacității instituționale și 
a partenerilor și o administrație publică 
eficientă.

Or. en

Amendamentul 512
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. consolidarea capacității instituționale și 
o administrație publică eficientă;

11. consolidarea capacității instituționale și 
o administrație publică eficientă; 
asigurarea unei direcții strategice pentru 
dezvoltarea teritorială în contextul 
Strategiei Europa 2020 la toate nivelurile 
de guvernare, prin intermediul agendei 
teritoriale a Uniunii;

Or. it

Amendamentul 513
Catherine Bearder
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. consolidarea capacității instituționale și 
o administrație publică eficientă.

11. consolidarea capacității instituționale, o 
administrație publică eficientă și oferirea 
unei orientări strategice pentru 
dezvoltarea teritorială în cadrul Strategiei 
Europa 2020, la toate nivelurile de 
guvernare, prin Agenda teritorială a 
Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 514
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11 – subpunctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) promovarea economiei sociale.

Or. en

Amendamentul 515
László Surján

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. reducerea decalajelor de dezvoltare 
la nivel intraregional, producerea unor 
tensiuni sociale, interetnice sau cauzate 
de sărăcie.

Or. en
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Amendamentul 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. promovarea sectorului turistic în 
toate formele sale;

Or. it

Amendamentul 517
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele tematice sunt transpuse în 
priorități specifice pentru fiecare fond CSC 
și stabilite în norme specifice fondurilor.

Obiectivele tematice sunt transpuse în 
priorități specifice pentru fiecare fond CSC 
și stabilite în norme specifice fondurilor.
Este recomandabil ca prioritățile în 
materie de investiții să fie considerate 
obiective subiacente, care stabilesc într-un 
mod mai precis domeniile prioritare care 
au nevoie de dezvoltare, dar care oferă 
suficientă flexibilitate pentru realizarea 
unor evoluții care să corespundă nevoilor 
reale ale diferitelor tipuri de teritorii.

Or. en

Amendamentul 518
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele tematice sunt transpuse în Obiectivele tematice sunt transpuse în 
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priorități specifice pentru fiecare fond CSC
și stabilite în norme specifice fondurilor.

priorități specifice pentru fiecare dintre 
fondurile care fac obiectul RDS și stabilite 
în norme specifice fondurilor, asigurându-
se că dimensiunea de gen și egalitatea 
între bărbați și femei sunt integrate în 
activitățile din cadrul tuturor priorităților 
tematice și în toate fazele de pregătire, 
programare, aplicare, monitorizare și 
evaluare a programelor.

Or. en

Amendamentul 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru 
strategic comun transpune obiectivele și 
țintele strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în acțiuni-cheie pentru 
fondurile CSC.

Pentru a promova dezvoltarea socială, 
armonioasă, echilibrată și durabilă a 
Uniunii și pentru a realiza coeziunea 
economică, socială și teritorială, un cadru 
strategic comun coordonează și 
compensează prioritățile în materie de 
investiții cu obiectivele tematice prevăzute 
la articolul 9.

Or. en

Amendamentul 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 10 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru 
strategic comun transpune obiectivele și 
țintele strategiei Uniunii pentru o creștere 

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, 
echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru 
strategic comun transpune obiectivele și 
țintele Strategiei Uniunii pentru o creștere 
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inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în acțiuni-cheie pentru 
fondurile CSC.

inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii într-o listă neexhaustivă de 
acțiuni recomandate pentru fondurile 
CSC.

Or. en

Amendamentul 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru fiecare obiectiv tematic, 
acțiunile-cheie care urmează să fie
sprijinite de fiecare fond CSC;

(a) pentru fiecare obiectiv tematic, acțiuni-
cheie care ar putea fi sprijinite în mod 
neobligatoriu de fiecare fond CSC;

Or. fr

Amendamentul 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru fiecare obiectiv tematic, 
acțiunile-cheie care urmează să fie 
sprijinite de fiecare fond CSC;

(a) pentru fiecare obiectiv tematic, o listă 
neexhaustivă de acțiuni recomandate 
pentru fondurile CSC.

Or. en

Amendamentul 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) principalele provocări la nivel 
teritorial pentru zonele urbane, rurale, de 
coastă și de pescuit, precum și pentru 
zonele cu caracteristicile teritoriale 
specifice menționate la articolele 174 și 
349 din tratat, care urmează a fi abordate 
prin intermediul fondurilor CSC;

eliminată

Or. es

Amendamentul 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) principalele provocări la nivel teritorial 
pentru zonele urbane, rurale, de coastă și 
de pescuit, precum și pentru zonele cu 
caracteristicile teritoriale specifice 
menționate la articolele 174 și 349 din 
tratat, care urmează a fi abordate prin 
intermediul fondurilor CSC;

(b) principalele provocări la nivel teritorial 
pentru zonele urbane, periurbane, rurale, 
de coastă și de pescuit, precum și pentru 
zonele cu caracteristicile teritoriale 
specifice menționate la articolele 174 și 
349 din tratat, care urmează a fi abordate 
prin intermediul fondurilor care fac 
obiectul RDC;

Or. en

Justificare

În rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la cel de-al cincilea Raport al Comisiei privind 
coeziunea și strategia pentru politica de coeziune după 2013, Parlamentul European a 
subliniat faptul că centrele urbane mai mari se confruntă cu provocări specifice din cauza 
complexității activităților lor sociale, economice și ecologice, recunoscând, în acest context, 
potențialul endogen al regiunilor rurale și periurbane de a oferi o oportunitate de dezvoltare, 
deși nu numai în jurul aglomerărilor și al orașelor mari.

Amendamentul 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) principalele provocări la nivel teritorial 
pentru zonele urbane, rurale, de coastă și 
de pescuit, precum și pentru zonele cu 
caracteristicile teritoriale specifice 
menționate la articolele 174 și 349 din 
tratat, care urmează a fi abordate prin 
intermediul fondurilor CSC;

(b) principalele provocări economice, 
sociale, ecologice și la nivel teritorial 
pentru zonele urbane, rurale, de coastă și 
de pescuit, precum și pentru zonele cu 
caracteristicile teritoriale specifice 
menționate la articolele 174 și 349 din 
tratat, care urmează a fi abordate prin 
intermediul fondurilor CSC;

Or. fr

Amendamentul 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) principalele provocări la nivel teritorial 
pentru zonele urbane, rurale, de coastă și
de pescuit, precum și pentru zonele cu 
caracteristicile teritoriale specifice 
menționate la articolele 174 și 349 din 
tratat, care urmează a fi abordate prin 
intermediul fondurilor CSC;

(b) principalele provocări la nivel teritorial 
pentru zonele urbane, rurale, de coastă, de 
pescuit și de patrimoniu cultural și istoric,
precum și pentru zonele cu caracteristicile 
teritoriale specifice menționate la 
articolele 174 și 349 din tratat, care 
urmează a fi abordate prin intermediul 
fondurilor CSC;

Or. en

Amendamentul 527
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) principalele provocări la nivel teritorial 
pentru zonele urbane, rurale, de coastă și 
de pescuit, precum și pentru zonele cu 

(b) principalele provocări la nivel teritorial 
pentru zonele urbane, rurale, de coastă, de 
munte și de pescuit, precum și pentru 
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caracteristicile teritoriale specifice 
menționate la articolele 174 și 349 din 
tratat, care urmează a fi abordate prin 
intermediul fondurilor CSC;

zonele cu caracteristicile teritoriale 
specifice menționate la articolele 174 și 
349 din tratat, care urmează a fi abordate 
prin intermediul fondurilor CSC;

Or. de

Justificare

Ca urmare a condițiilor naturale, zonele de munte de confruntă cu provocări deosebite. 
Acestea trebuie să facă față unei multitudini de probleme, de exemplu exodul populației și 
dezavantajele economice. Prin urmare, se recomandă abordarea separată a acestor regiuni.

Amendamentul 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare ale fiecărui fond CSC, după 
caz, având în vedere strategiile 
macroregionale și strategiile privind 
bazinele maritime;

eliminată

Or. es

Amendamentul 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare ale fiecărui fond CSC, după 
caz, având în vedere strategiile 
macroregionale și strategiile privind 
bazinele maritime;

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare ale fiecărui fond CSC, după 
caz, având în vedere strategiile 
macroregionale, strategiile de integrare 
regională pentru regiuni prevăzute la 
articolul 349 și strategiile privind bazinele 
maritime;
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Or. fr

Amendamentul 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare ale fiecărui fond CSC, după 
caz, având în vedere strategiile 
macroregionale și strategiile privind 
bazinele maritime;

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare ale fiecărui fond CSC, având 
în vedere strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime;

Or. en

Amendamentul 531
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare ale fiecărui fond CSC, după 
caz, având în vedere strategiile 
macroregionale și strategiile privind 
bazinele maritime;

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare teritorială ale fiecărui fond 
CSC, având în vedere strategiile 
macroregionale și metropolitane și 
strategiile privind bazinele maritime, în 
cazul în care statele membre și regiunile 
iau parte la astfel de strategii;

Or. de

Justificare

Ar trebui, de asemenea, să se acorde atenție importanței crescânde a regiunilor 
metropolitane ca formă interurbană, interregională și interstatală de dezvoltare regională și 
de cooperare teritorială.
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Amendamentul 532
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare ale fiecărui fond CSC, după 
caz, având în vedere strategiile 
macroregionale și strategiile privind 
bazinele maritime;

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare transfrontalieră, 
transnațională și interregională ale 
fiecărui fond CSC, după caz, având în 
vedere strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime;

Or. it

Amendamentul 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) mecanisme de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu recomandările specifice adresate 
fiecărei țări în temeiul articolului 121 
alineatul (2) din tratat și cu 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat;

eliminată

Or. fr

Amendamentul 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) mecanisme de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu recomandările specifice adresate 
fiecărei țări în temeiul articolului 121
alineatul (2) din tratat și cu 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat.

(f) mecanisme de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu programele naționale de reformă și cu
alte strategii relevante.

Or. en

Amendamentul 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) mecanisme de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu recomandările specifice adresate 
fiecărei țări în temeiul articolului 121 
alineatul (2) din tratat și cu 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat.

(f) mecanisme de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu programele naționale de reformă.

Or. es

Amendamentul 536
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 11 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) mecanisme de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC
cu recomandările specifice adresate 
fiecărei țări în temeiul articolului 121 

(f) mecanisme de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu recomandările specifice adresate 
fiecărei țări în temeiul articolului 121 
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alineatul (2) din tratat și cu recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat.

alineatul (2) din tratat și cu recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat, inclusiv, de acum înainte, stabilirea 
condiției obligatorii de deținere a 
competenței de gestionare a proiectelor și 
a programelor pentru ocuparea unui loc 
de muncă în cadrul autorităților de 
gestionare și al organismelor 
intermediare.

Or. en

Amendamentul 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 eliminat
Adoptare și reexaminare

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

Or. fr



PE491.052v01-00 44/166 AM\903901RO.doc

RO

Justificare

Cadrul strategic comun este un element esențial. Este necesar, așadar, ca acesta să fie 
adoptat conform procedurii legislative ordinare și nu printr-un act delegat.

Amendamentul 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adoptare și reexaminare Adoptare

Or. en

Amendamentul 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte un 
act delegat în conformitate cu articolul 
142 din cadrul strategic comun în termen 
de 3 luni de la adoptarea prezentului 
regulament.

eliminat

Or. es

Amendamentul 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte un Cadrul strategic comun este prevăzut în
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act delegat în conformitate cu 
articolul 142 din cadrul strategic comun în
termen de 3 luni de la adoptarea 
prezentului regulament.

anexa [X].

Or. en

Amendamentul 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte un
act delegat în conformitate cu articolul 
142 din cadrul strategic comun în termen 
de 3 luni de la adoptarea prezentului 
regulament.

Comisia propune, într-o anexă 
suplimentară, un cadru strategic comun în 
termen de 3 luni de la adoptarea 
prezentului regulament.

Or. fr

Amendamentul 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte un act 
delegat în conformitate cu articolul 142 din 
cadrul strategic comun în termen de 3 luni
de la adoptarea prezentului regulament.

Comisia este împuternicită să adopte un act 
delegat în conformitate cu articolul 142 din 
cadrul strategic comun în termen de o lună
de la adoptarea prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă intervin modificări majore ale 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia reexaminează și, 
după caz, adoptă, printr-un act delegat în 
conformitate cu articolul 142, un cadru 
strategic comun revizuit.

eliminat

Or. en

Amendamentul 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă intervin modificări majore ale 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia reexaminează și, 
după caz, adoptă, printr-un act delegat în 
conformitate cu articolul 142, un cadru
strategic comun revizuit.

Dacă intervin modificări majore ale 
Strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia poate să prezinte o 
propunere de revizuire a cadrului strategic 
comun sau Parlamentul European și 
Consiliul pot solicita Comisiei să prezinte 
o astfel de propunere.

Or. en

Amendamentul 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă intervin modificări majore ale 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia reexaminează și, după 
caz, adoptă, printr-un act delegat în 
conformitate cu articolul 142, un cadru 
strategic comun revizuit.

Dacă intervin modificări majore ale 
Strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia reexaminează anexa
și o înaintează Parlamentului și 
Consiliului urmând procedura de 
codecizie.

Or. fr

Amendamentul 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă intervin modificări majore ale 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia reexaminează și, 
după caz, adoptă, printr-un act delegat în 
conformitate cu articolul 142, un cadru 
strategic comun revizuit.

Dacă intervin modificări majore ale 
Strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii sau dacă prioritățile acesteia 
trebuie modificate în vederea adaptării la 
modificări semnificative ale situației 
economice sau sociale din Uniune, 
Comisia propune revizuirea cadrului.

Or. es

Amendamentul 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 6 luni de la adoptarea unui 
cadru strategic comun revizuit, statele 
membre propun, după caz, modificări ale 
contractului lor de parteneriat și ale 
programelor lor, pentru a asigura 
consecvența acestora cu cadrul strategic 

eliminat
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comun revizuit.

Or. es

Amendamentul 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 6 luni de la adoptarea unui 
cadru strategic comun revizuit, statele 
membre propun, după caz, modificări ale 
contractului lor de parteneriat și ale 
programelor lor, pentru a asigura 
consecvența acestora cu cadrul strategic 
comun revizuit.

eliminat

Or. en

Amendamentul 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de 6 luni de la adoptarea unui 
cadru strategic comun revizuit, statele 
membre propun, după caz, modificări ale 
contractului lor de parteneriat și ale 
programelor lor, pentru a asigura 
consecvența acestora cu cadrul strategic 
comun revizuit.

În termen de 6 luni de la adoptarea unui 
cadru strategic comun revizuit, statele 
membre și autoritățile regionale și locale 
alese în conformitate cu articolul 4 
alineatul (4) propun, după caz, modificări 
ale contractului lor de parteneriat și ale 
programelor lor, pentru a asigura 
consecvența acestora cu cadrul strategic 
comun revizuit.

Or. fr
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Amendamentul 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12 a
Ghid pentru beneficiari

(1) Comisia elaborează un ghid practic 
detaliat privind modalitățile efective de 
acces și utilizare a fondurilor care fac 
obiectul RDC și modalitățile de exploatare 
a complementarității cu alte instrumente 
ale politicilor relevante ale Uniunii.
(2) Acest ghid este elaborat până la cel 
târziu 30 iunie 2014 și pentru fiecare 
obiectiv tematic oferă o prezentare 
generală a instrumentelor pertinente 
disponibile la nivelul UE, cu surse 
detaliate de informații, cu exemple de 
bune practici de combinare a 
instrumentelor de finanțare disponibile în 
cadrul domeniilor de politică și între 
acestea, cu descrierea autorităților 
relevante și a organismelor implicate în 
gestionarea fiecărui instrument, cu lista 
de verificare pentru identificarea celor 
mai bune resurse de finanțare de către 
potențialii beneficiari.
(3) Ghidul este pus la dispoziția publicului 
pe site-ul direcției generale competente a 
Comisiei. Comisia și autoritățile de 
gestionare, acționând în conformitate cu 
articolul 105 și în colaborare cu 
Comitetul Regiunilor, asigură 
transmiterea ghidului tuturor potențialilor 
beneficiari.

Or. en

Justificarea

Pe baza experienței anterioare s-a constatat că beneficiarii se confruntă cu dificultăți în 
identificarea celor mai potrivite instrumente de finanțare pentru proiectele lor. Acest 
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amendament urmărește să faciliteze accesul la finanțarea integrată.

Amendamentul 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru pregătește un 
contract de parteneriat pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020.

(1) Fiecare stat membru pregătește, în 
cooperare cu propriile autorități locale și 
regionale, un contract de parteneriat pentru 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2020.

În statele membre în care, conform 
legislației naționale sau anumitor 
dispoziții administrative, autoritățile 
locale și regionale îndeplinesc rolul de 
autoritate de management pentru 
programele operaționale, aceste regiuni și 
autorități participă pe deplin la elaborarea 
contractului de parteneriat.

Or. it

Justificare

Autoritățile regionale și locale ar trebui să participe la parteneriat pe picior de egalitate cu 
statele membre.

Amendamentul 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru pregătește un 
contract de parteneriat pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2020.

(1) Fiecare stat membru pregătește, în 
conformitate cu articolul 5, un contract de 
parteneriat pentru perioada cuprinsă între 
1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020.
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Or. en

Amendamentul 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare Stat membru pregătește un
contract de parteneriat pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020.

(1) Contractul de parteneriat este elaborat 
pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
2014 și 31 decembrie 2020

Or. it

Amendamentul 554
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru pregătește un 
contract de parteneriat pentru perioada 
cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 
decembrie 2020.

(1) Fiecare stat membru pregătește un 
contract de parteneriat, la nivelul teritorial 
corespunzător, în conformitate cu cadrul 
instituțional, juridic și financiar relevant,
pentru perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2020.

Or. pt

Amendamentul 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În statele membre în care, în temeiul 
legislației naționale sau al normelor 
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administrative, regiunile și autoritățile 
locale intervin în punerea în aplicare a 
programelor operaționale, acestea sunt pe 
deplin implicate în elaborarea 
contractului de parteneriat.

Or. en

Amendamentul 556
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 5.
Contractul de parteneriat este elaborat în 
dialog cu Comisia.

(2) În statele membre în care, potrivit 
legislației naționale sau normelor 
administrative, regiunile și autoritățile 
locale au un rol în punerea în aplicare a 
programelor operaționale, acestea vor 
participa pe deplin la elaborarea 
contractului de parteneriat.

Or. pt

Amendamentul 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 5. 
Contractul de parteneriat este elaborat în 
dialog cu Comisia.

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 4 
alineatul (4) și la articolul 5. Contractul de 
parteneriat este elaborat în dialog cu 
Comisia.

Or. fr
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Amendamentul 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 5.
Contractul de parteneriat este pregătit în 
dialog cu Comisia.

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 4 
alineatul (4) și la articolul 5 în dialog cu 
Comisia. 

În statele membre în care alte autorități 
publice dețin rolul de proprietari ai 
programelor operaționale, acestea 
participă pe deplin la elaborarea 
contractului de parteneriat.

Or. it

Justificare

Se consideră necesară implicarea autorităților regionale în întocmirea contractelor de 
parteneriat în calitate de cofinanțatori și actori ai politicii de coeziune.

Amendamentul 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 5. 
Contractul de parteneriat este elaborat în 
dialog cu Comisia.

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre în cooperare strânsă cu 
partenerii menționați la articolul 5, în toate 
etapele pregătirii sale. Contractul de 
parteneriat este elaborat în dialog cu 
Comisia.

Or. en
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Amendamentul 560
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 5. 
Contractul de parteneriat este elaborat în 
dialog cu Comisia.

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 5, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (4). 
Contractul de parteneriat este elaborat în 
dialog cu Comisia.

Or. de

Amendamentul 561
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contractul de parteneriat acoperă toate 
contribuțiile fondurilor CSC în statul 
membru în cauză.

(3) Contractul de parteneriat acoperă toate 
contribuțiile fondurilor care fac obiectul 
RDC din statul membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 562
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înainte de a fi înaintat Comisiei, 
contractul de parteneriat este supus 
consultării publice.

Or. en



AM\903901RO.doc 55/166 PE491.052v01-00

RO

Amendamentul 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare stat membru transmite 
contractul său de parteneriat Comisiei în 
termen de trei luni de la data adoptării 
cadrului strategic comun.

(4) Fiecare stat membru transmite 
contractul său de parteneriat Comisiei în 
termen de șase luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 564
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare stat membru transmite 
contractul său de parteneriat Comisiei în 
termen de trei luni de la data adoptării 
cadrului strategic comun.

(4) Fiecare stat membru transmite 
contractul său de parteneriat Comisiei în 
termen de șase luni de la data adoptării 
cadrului strategic comun.

Or. it

Amendamentul 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 13 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Prevederile contractului de 
parteneriat se aplică în mod egal 
contractului pentru fondul de dezvoltare 
macroregională elaborat de statele 
membre.
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Or. sk

Justificare

Sincronizare cu strategiile macroregionale aprobate.

Amendamentul 566
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contractul de parteneriat prevede: Conținutul contractului de parteneriat și 
conținutul programelor operaționale ar 
trebui stabilite la nivelul cel mai adecvat, 
ținându-se cont de principiul 
proporționalității. Contractul de 
parteneriat prevede:

Or. en

Amendamentul 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) proceduri de asigurare a alinierii cu
strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, inclusiv:

(a) proceduri de promovare a reducerii 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
a diferitelor regiuni și a rămânerii în 
urmă a regiunilor defavorizate, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul i 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare ținând cont de obiectivele 
tematice și acțiunile-cheie definite în 
cadrul strategic comun și de țintele 
stabilite în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat și în 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat;

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare, ținând cont de obiectivele 
tematice definite în cadrul strategic comun;

Or. fr

Amendamentul 569
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare ținând cont de obiectivele 
tematice și acțiunile-cheie definite în 
cadrul strategic comun și de țintele stabilite 
în recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
din tratat și în recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul articolului 
148 alineatul (4) din tratat;

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare ținând cont de obiectivele 
tematice și acțiunile-cheie definite în 
cadrul strategic comun și de țintele stabilite 
în recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
din tratat și în recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul 
articolului 148 alineatul (4) din tratat, al 
articolului 349 din TFUE și al 
Recomandărilor Consiliului din 2011 
privind regiunile ultraperiferice;

Or. pt

Amendamentul 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare ținând cont de obiectivele 
tematice și acțiunile-cheie definite în 
cadrul strategic comun și de țintele stabilite 
în recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
din tratat și în recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul 
articolului 148 alineatul (4) din tratat;

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare durabilă, ținând cont de 
obiectivele tematice, de principiile 
orizontale prevăzute la articolele 6,7 și 8 
din prezentul regulament și de acțiunile 
recomandate și definite în cadrul strategic 
comun, luând în considerare țintele 
stabilite în recomandările relevante
specifice adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat și în 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat;

Or. en

Amendamentul 571
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare ținând cont de obiectivele 
tematice și acțiunile-cheie definite în 
cadrul strategic comun și de țintele stabilite 
în recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
din tratat și în recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul articolului 
148 alineatul (4) din tratat;

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare ale statelor membre și 
regiunilor ținând cont de obiectivele 
tematice și acțiunile-cheie definite în 
cadrul strategic comun și de țintele stabilite 
în recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
din tratat și în recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul articolului 
148 alineatul (4) din tratat;

Or. pt

Justificare

Ar trebui menționat faptul că contractele de parteneriat ar trebui să ia în considerare nevoile 
de dezvoltare ale țării și ale tuturor regiunilor, pentru a putea conștientiza condițiile reale cu 
care se confruntă fiecare regiune și modalitatea în care fondurile structurale pot contribui la 
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rezolvarea problemelor. O evaluare fiabilă a fiecărei regiuni ar fi utilă pentru îmbunătățirea
și eficientizarea alocărilor din fondurile structurale.

Amendamentul 572
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare ținând cont de obiectivele 
tematice și acțiunile-cheie definite în 
cadrul strategic comun și de țintele stabilite 
în recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
din tratat și în recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul 
articolului 148 alineatul (4) din tratat;

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare ținând cont de obiectivele 
tematice și acțiunile-cheie definite în 
cadrul strategic comun și de țintele stabilite
în recomandările relevante specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat și în 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat;

Or. en

Amendamentul 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o analiză sintetică a evaluărilor ex 
ante ale programelor care justifică 
alegerea obiectivelor tematice și alocarea 
orientativă a fondurilor CSC;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 574
Patrice Tirolien
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul ii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o analiză sintetică a evaluărilor ex 
ante ale programelor care justifică 
alegerea obiectivelor tematice și alocarea 
orientativă a fondurilor CSC;

eliminat

Or. fr

Justificare

Nu este necesară reiterarea în contractul de parteneriat a elementelor care au fost deja 
incluse sau negociate în cadrul programelor operaționale. Aceste dispoziții par într-adevăr 
redundante și nu au drept finalitate simplificarea. Mai mult, statele membre nu își pot asuma 
angajamente care au fost luate inițial la nivel regional sau local.

Amendamentul 575
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o analiză sintetică a evaluărilor ex 
ante ale programelor care justifică 
alegerea obiectivelor tematice și alocarea 
orientativă a fondurilor CSC;

eliminat

Or. en

Amendamentul 576
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o analiză sintetică a evaluărilor ex ante 
ale programelor care justifică alegerea 
obiectivelor tematice și alocarea orientativă 

(ii) o analiză sintetică a evaluărilor ex ante 
ale programelor care justifică alegerea 
obiectivelor tematice și alocarea orientativă 
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a fondurilor CSC; a fondurilor CSC; obiectivele tematice pot 
să difere de la o regiune la alta, de aceea, 
atunci când sunt stabilite, trebuie să se 
tină seama de nevoile identificate la 
nivelul fiecărei regiuni în parte;

Or. ro

Amendamentul 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o analiză sintetică a evaluărilor ex ante
ale programelor care justifică alegerea 
obiectivelor tematice și alocarea orientativă 
a fondurilor CSC;

(ii) o analiză sintetică a evaluărilor ex ante
ale programelor care justifică alegerea 
obiectivelor tematice și alocarea orientativă 
a fondurilor CSC; obiectivele tematice ar 
putea diferi de la o regiune la alta și au la 
bază nevoile identificate în fiecare 
regiune.

Or. en

Amendamentul 578
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a - punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o analiză sintetică a evaluărilor ex ante 
ale programelor care justifică alegerea 
obiectivelor tematice și alocarea orientativă 
a fondurilor CSC;

(ii) o analiză sintetică care justifică 
alegerea obiectivelor tematice și alocarea 
orientativă a fondurilor CSC;

Or. it

Justificare

Contractul de parteneriat trebuie să fie un document programatic care să cuprindă și să 



PE491.052v01-00 62/166 AM\903901RO.doc

RO

stabilească norme generale privind programarea ulterioară. Justificarea alegerilor 
programatice trebuie să fie prezentată în cadrul programelor, iar nu înainte de elaborarea 
acestora. 

Amendamentul 579
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o analiză sintetică a evaluărilor ex ante
ale programelor care justifică alegerea 
obiectivelor tematice și alocarea orientativă 
a fondurilor CSC;

(ii) o analiză sintetică a evaluărilor ex ante
ale programelor care justifică alegerea 
obiectivelor tematice și alocarea orientativă 
a fondurilor CSC. Aceste obiective 
tematice pot fi diferite în fiecare program 
operațional;

Or. en

Amendamentul 580
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 2 –articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul iv 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Nu este necesară reiterarea în contractul de parteneriat a elementelor care au fost deja 
incluse sau negociate în cadrul programelor operaționale. Aceste dispoziții par într-adevăr 
redundante și nu au drept finalitate simplificarea. Mai mult, statele membre nu își pot asuma 
angajamente care au fost luate inițial la nivel regional sau local.
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Amendamentul 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul iv 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 583
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 584
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) alocarea orientativă a contribuției 
Uniunii la nivel național, în funcție de 
obiective tematice, pentru fiecare dintre 
fondurile CSC;

Or. en

Amendamentul 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) cuantumul posibil al ajutorului 
prevăzut pentru activități complementare 
din fondurile din afara cadrului strategic 
comun, care asigură, în mod specific, 
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acest tip de cooperare, cum ar fi 
finanțarea comună pentru proiectele 
integrate din domeniul mediului și al 
schimbărilor climatice. În cazul 
contractelor de parteneriat care au drept 
obiective tematice mediul sau schimbările 
climatice, statul membru se asigură că 
finanțarea activităților care completează 
proiectele integrate în aceste domenii 
constituie o prioritate;

Or. en

Justificare

„Proiectele integrate” din cadrul LIFE reprezintă un instrument concret de integrare pentru 
mediu și pentru schimbările climatice. Acestea au potențialul de a contribui semnificativ la o 
utilizare eficientă a fondurilor, la aplicarea coerentă a celor mai importante dispoziții 
legislative în domeniul mediului, precum și de a mări capacitatea de absorbție a fondurilor 
prevăzute pentru mediu și pentru schimbările climatice în cadrul politicii de coeziune și al 
politicii agricole. Pentru a fi posibile în practică, eventualele activități complementare 
fondurilor CSC trebuie să fie identificate într-un stadiu incipient.

Amendamentul 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama, după 
caz, de strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime;

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare;

Or. en

Justificare

Armonizare cu amendamentul la articolul 14 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Amendamentul 587
Patrice Tirolien
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul v 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama, după 
caz, de strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime;

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama de 
strategiile macroregionale și strategiile 
privind bazinele maritime;

Or. fr

Justificare

Este fundamental ca strategiile macroregionale sa fie luate în considerare în contractul de 
parteneriat în vederea consolidării dimensiunii lor strategice.

Amendamentul 588
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama, după 
caz, de strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime;

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama de 
strategiile macroregionale și metropolitane 
și strategiile privind bazinele maritime, în 
cazul în care statele membre și regiunile 
iau parte la astfel de strategii;

Or. de

Justificare

Ar trebui, de asemenea, să se acorde atenție importanței crescânde a regiunilor 
metropolitane ca formă interurbană, interregională și interstatală de dezvoltare regională și 
cooperare teritorială.

Amendamentul 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul v
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama, după 
caz, de strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime;

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama, după 
caz, de strategiile macroregionale, de 
strategiile de integrare regională pentru 
regiunile prevăzute la articolul 349 și de 
strategiile privind bazinele maritime, în 
cazurile în care statele membre și 
regiunile participă la sau au definit 
asemenea strategii;

Or. fr

Amendamentul 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama, după 
caz, de strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime;

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama de 
strategiile macroregionale și strategiile 
privind bazinele maritime;

Or. en

Amendamentul 591
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul vii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) lista programelor din cadrul FEDER, 
FSE și FC, cu excepția celor din cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană, precum și a programelor 
FEADR și EMFF, cu alocările anuale 

(vii) lista programelor din cadrul FEDER, 
FSE și FC și din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, cu 
excepția programelor FEADR și EMFF, cu 
alocările anuale orientative pentru fiecare 
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orientative pentru fiecare fond CSC; fond CSC;

Or. fr

Amendamentul 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera a – punctul viia (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) modalitățile de coordonare a 
programelor prevăzute la articolul 14 
litera (a) punctul (vii) cu programele din 
cadrul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană.

Or. fr

Justificare

Este necesară consolidarea coordonării dintre programele operaționale din cadrul diferitelor 
obiective ale politicii de coeziune și cele din cadrul cooperării teritoriale europene, în 
vederea consolidării planificării strategice ale celor din urmă.

Amendamentul 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) măsuri de asigurare a armonizării cu 
strategiile macroregionale și cu strategiile 
privind bazinele maritime, în cazul în care 
statele membre și regiunile participă la 
astfel de strategii, cu scopul de a asigura 
alocări suficiente din fonduri acestor 
strategii;

Or. en
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Justificarea

Ar trebui să existe o coordonare strânsă între fonduri, strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime, cu scopul de a asigura alocarea suficientă a fondurilor 
pentru aceste strategii.

Amendamentul 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o abordare integrată a dezvoltării 
teritoriale, susținută din fondurile CSC, 
stabilind:

(b) o abordare integrată a dezvoltării 
teritoriale durabile, susținută din fondurile 
CSC, stabilind:

Or. en

Amendamentul 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanismele la nivel național și 
regional care asigură coordonarea între 
fondurile CSC și alte instrumente de 
finanțare ale Uniunii și naționale, precum 
și cu BEI;

(i) mecanismele la nivel național și 
regional care asigură coordonarea între 
fondurile CSC și alte instrumente de 
finanțare ale Uniunii și naționale, în 
special în cazul în care acestea prevăd o 
cooperare structurată, cum ar fi 
programul LIFE, precum și cu BEI;

Or. en

Justificare

„Proiectele integrate” din cadrul programului LIFE reprezintă un instrument concret de 
integrare a protecției mediului și a schimbărilor climatice. Acestea au potențialul de a 
contribui semnificativ la o utilizare eficientă a fondurilor, la aplicarea coerentă a celor mai 
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importante dispoziții legislative în domeniul mediului, precum și de a mări capacitatea de 
absorbție a fondurilor prevăzute pentru mediu și pentru schimbările climatice în cadrul 
politicii de coeziune și al politicii agricole. Pentru a fi posibile în practică, eventualele 
activități complementare fondurilor CSC trebuie să fie identificate într-un stadiu incipient.

Amendamentul 596
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanismele la nivel național și 
regional care asigură coordonarea între 
fondurile CSC și alte instrumente de 
finanțare ale Uniunii și naționale, precum 
și cu BEI;

(i) mecanismele la nivel național,
multiregional și regional care asigură 
coordonarea între fondurile CSC și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale, precum și cu BEI;

Or. fr

Amendamentul 597
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanismele la nivel național și 
regional care asigură coordonarea între 
fondurile CSC și alte instrumente de 
finanțare ale Uniunii și naționale, precum 
și cu BEI;

(i) mecanismele la nivel național, 
multiregional și regional care asigură 
coordonarea între fondurile CSC și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale, precum și cu BEI;

Or. en

Amendamentul 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare urbană 
prevăzută la articolul 8 din regulamentul 
FEDER;

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor care fac obiectul RDC pentru 
dezvoltarea teritorială a zonelor urbane, 
periurbane, rurale și de pescuit, precum și 
a zonelor cu caracteristici teritoriale 
specifice, în special modalitățile de punere 
în aplicare a articolelor 28, 29 și 99 
însoțite, după caz, de o listă a orașelor care 
urmează să participe la platforma de 
dezvoltare urbană prevăzută la articolul 8 
din regulamentul FEDER;

Or. en

Justificarea

O abordare integrată a dezvoltării teritoriale, susținută de fondurile care fac obiectul RDC, 
este esențială în teritoriile periurbane, care se confruntă cu riscul de a nu putea accesa nu 
numai fondurile disponibile zonelor urbane, dar și bugetele alocate zonelor rurale. Noua 
realitate urbană se caracterizează prin dezvoltarea zonelor periurbane. Este clar că zona 
periurbană nu este doar o zonă mediană de delimitare; aceasta este, mai degrabă, un nou tip 
distinct de teritoriu multifuncțional.

Amendamentul 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz,
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor care fac obiectul RDC pentru 
dezvoltarea teritorială a zonelor urbane, 
rurale, de coastă și de pescuit, precum și a 
zonelor cu caracteristici teritoriale 
specifice, în special modalitățile de punere 
în aplicare a articolelor 28, 29 și 99 însoțite 
de lista criteriilor pentru desemnarea 
zonelor urbane funcționale;
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urbană prevăzută la articolul 8 din 
regulamentul FEDER;

Or. en

Amendamentul 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare urbană 
prevăzută la articolul 8 din regulamentul 
FEDER;

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale, de 
coastă, de munte și transfrontaliere, a 
zonelor de pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare urbană 
prevăzută la articolul 8 din regulamentul 
FEDER;

Or. fr

Amendamentul 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, periurbane, 
rurale, de coastă, a zonelor de pescuit, 
precum și a zonelor cu caracteristici 
teritoriale specifice, în special modalitățile 
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articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare 
urbană prevăzută la articolul 8 din 
regulamentul FEDER;

de punere în aplicare a articolelor 28, 29 și 
99 însoțite, după caz, de o listă de criterii
pentru desemnarea zonelor urbane și 
periurbane;

Or. fr

Amendamentul 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale, de 
coastă și de pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare urbană 
prevăzută la articolul 8 din regulamentul 
FEDER;

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a unor tipuri diferite de teritorii, 
inclusiv a zonelor urbane, rurale, de coastă 
și de pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare urbană 
prevăzută la articolul 8 din regulamentul 
FEDER;

Or. en

Amendamentul 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
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teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare 
urbană prevăzută la articolul 8 din 
regulamentul FEDER;

teritorială durabilă a zonelor urbane, 
rurale, de coastă și de pescuit, precum și a 
zonelor cu caracteristici teritoriale 
specifice, în special modalitățile de punere 
în aplicare a articolelor 28, 29 și 99.

Or. en

Amendamentul 604
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare urbană 
prevăzută la articolul 8 din regulamentul 
FEDER;

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, periurbane, 
rurale și de pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz,
de o listă orientativă a orașelor care pot să 
participe la platforma de dezvoltare urbană 
prevăzută la articolul 8 din regulamentul 
FEDER;

Or. es

Amendamentul 605
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate la scara teritorială 
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fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare 
urbană prevăzută la articolul 8 din 
regulamentul FEDER;

adecvată privind utilizarea fondurilor CSC 
pentru dezvoltarea teritorială a zonelor 
urbane, rurale și de pescuit, precum și a 
zonelor cu caracteristici teritoriale 
specifice, cum ar fi lanțurile muntoase, 
insulele sau alte regiuni cu o densitate 
scăzută a populației, în special, 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99;

Or. en

Amendamentul 606
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare urbană 
prevăzută la articolul 8 din regulamentul 
FEDER;

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale, de 
munte și de pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare urbană 
prevăzută la articolul 8 din regulamentul 
FEDER;

Or. de

Justificare

Ca urmare a condițiilor naturale, zonele de munte se confruntă cu provocări deosebite. 
Acestea trebuie să facă față unei multitudini de probleme, de exemplu exodul populației și 
dezavantajele economice. Prin urmare, se recomandă abordarea separată a acestor regiuni.

Amendamentul 607
Ramona Nicole Mănescu
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare 
urbană prevăzută la articolul 8 din 
regulamentul FEDER;

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate la scara teritorială 
adecvată privind utilizarea fondurilor CSC 
pentru dezvoltarea teritorială a zonelor 
urbane, rurale și de pescuit, precum și a 
zonelor cu caracteristici teritoriale 
specifice, cum ar fi lanțurile muntoase, 
insulele sau alte regiuni cu o densitate 
scăzută a populației, în special, 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99;

Or. en

Amendamentul 608
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare 
urbană prevăzută la articolul 8 din 
regulamentul FEDER;

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate la nivelul teritorial 
adecvat privind utilizarea fondurilor CSC 
pentru dezvoltarea teritorială a zonelor 
urbane, rurale, de coastă, a zonelor de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, dintre 
care masivii muntoși, insulele sau zonele 
cu o densitate foarte mică a populației, în 
special modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99;

Or. fr



AM\903901RO.doc 77/166 PE491.052v01-00

RO

Amendamentul 609
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare 
urbană prevăzută la articolul 8 din 
regulamentul FEDER;

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, periurbane, 
rurale, de coastă, a zonelor de pescuit, 
precum și a zonelor cu caracteristici 
teritoriale specifice, în special modalitățile 
de punere în aplicare a articolelor 28, 29 și 
99, însoțite;

Or. fr

Justificare

Abordarea integrată a utilizării fondurilor CSC este, de asemenea, fundamentală în zonele 
periurbane, cu riscul de le priva nu numai de fonduri destinate zonelor rurale, dar și de 
finanțări alocate orașelor, în situația în care zonele periurbane sunt din ce în ce mai 
numeroase în UE.

Amendamentul 610
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale și de 
pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
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de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare urbană 
prevăzută la articolul 8 din regulamentul 
FEDER;

de o listă orientativă a orașelor care 
urmează să participe la platforma de 
dezvoltare urbană prevăzută la articolul 8 
din regulamentul FEDER;

Or. en

Amendamentul 611
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama, după 
caz, de strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime;

Or. en

Amendamentul 612
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse celui 
mai ridicat risc de discriminare sau 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

(c) o abordare integrată a provocărilor 
demografice regionale și a nevoilor 
specifice ale zonelor geografice cele mai 
afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă 
supuse celui mai ridicat risc de 
discriminare sau excluziune, în special 
comunitățile marginalizate, după caz, 
incluzând alocările financiare orientative 
pentru fondurile CSC relevante;

Or. de
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Amendamentul 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse 
celui mai ridicat risc de discriminare sau 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor-țintă supuse 
riscului de discriminare sau de excluziune 
socială, în special comunitățile 
marginalizate, și ale zonelor geografice 
afectate de schimbările demografice 
importante, după caz, incluzând alocările 
financiare orientative pentru fondurile CSC 
relevante;

Or. fr

Amendamentul 614
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse 
celui mai ridicat risc de discriminare sau 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
deficiențe naturale și demografice grave și 
permanente, astfel cum sunt prevăzute la 
articolul 174 din tratat, de sărăcie sau ale 
grupurilor-țintă supuse celui mai ridicat 
risc de discriminare sau de excluziune, în 
special comunitățile marginalizate, după 
caz, incluzând alocările financiare 
orientative pentru fondurile CSC relevante;

Or. fr

Amendamentul 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse 
celui mai ridicat risc de discriminare sau 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

(c) o abordare integrată și durabilă a 
nevoilor specifice ale zonelor geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor-țintă supuse celui mai ridicat 
risc de discriminare sau de excluziune 
socială, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

Or. en

Amendamentul 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse celui 
mai ridicat risc de discriminare sau 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante; 

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie și de șomaj sau ale grupurilor țintă 
supuse celui mai ridicat risc de 
discriminare sau de excluziune socială, în 
special comunitățile marginalizate și 
persoanele cu handicap, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante; 

Or. es

Justificare

Includerea femeilor și a persoanelor cu dizabilități consolidează obiectivul paragrafului și 
completează celelalte dispoziții ale regulamentului. Sintagma „după caz” ar trebui eliminată, 
întrucât creează confuzii și ar putea conduce la interpretări eronate la nivel național. 
Indicațiile privind alocarea financiară sunt necesare pentru urmărirea investițiilor și a 
impactului acestora asupra grupurilor țintă vizate.
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Amendamentul 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse 
celui mai ridicat risc de discriminare sau 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor-țintă supuse 
celui mai ridicat risc de discriminare sau de 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, precum și persoanele cu 
handicap, incluzând alocările financiare 
orientative pentru fondurile CSC relevante;

Or. en

Amendamentul 618
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse 
celui mai ridicat risc de discriminare sau 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
deficiențe naturale și demografice grave și 
permanente, astfel cum se ia în 
considerare la articolul 174 din tratat, de 
sărăcie sau ale grupurilor-țintă supuse 
celui mai ridicat risc de discriminare sau de 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

Or. en

Amendamentul 619
Mojca Kleva
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse 
celui mai ridicat risc de discriminare sau 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

(c) o abordare integrată a provocărilor 
demografice regionale și a nevoilor 
specifice ale zonelor geografice cele mai 
afectate de sărăcie sau ale grupurilor-țintă
supuse celui mai ridicat risc de 
discriminare sau de excluziune, în special 
femeile, comunitățile marginalizate și 
persoanele cu handicap, după caz, 
incluzând alocările financiare orientative 
pentru fondurile relevante care fac obiectul 
RDC;

Or. en

Amendamentul 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse 
celui mai ridicat risc de discriminare sau 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
deficiențe naturale și demografice grave și 
permanente, astfel cum se prevede la 
articolul 174 din tratat, sau de sărăcia
grupurilor-țintă supuse celui mai ridicat 
risc de discriminare sau de excluziune, în 
special comunitățile marginalizate, după 
caz, incluzând alocările financiare 
orientative pentru fondurile CSC relevante;

Or. en

Justificare

În viitor, toate regiunile europene vor fi implicate în aplicarea strategiilor UE.
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Amendamentul 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o strategie integrată privind 
dezvoltarea infrastructurii regiunilor, în 
special în vederea utilizării integrate a 
fondurilor CSC, a facilității „Conectarea 
Europei” și a fondurilor RTE, acordând o 
atenție deosebită legăturilor 
transfrontaliere și legăturilor regionale cu 
axele transnaționale de transport;

Or. de

Amendamentul 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) modalitatea în care fondurile CSC 
vor contribui la realizarea strategiilor 
naționale integrate de combatere a 
sărăciei, descrisă în programele naționale 
de reformă care promovează incluziunea 
tuturor grupurilor care se confruntă cu 
sărăcia și cu excluziunea socială sau sunt 
expuse riscurilor de sărăcie și de 
excluziune socială, coroborate de 
rapoartele sociale naționale;

Or. en

Amendamentul 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) un tabel consolidat al obiectivelor de 
etapă și al țintelor stabilite în programe 
pentru cadrul de performanță menționat la 
articolul 19 alineatul (1), împreună cu 
metodologia și mecanismul de asigurare a 
coerenței între programe și fondurile CSC;

(i) un tabel consolidat al obiectivelor de 
etapă și al țintelor calitative și cantitative 
măsurabile, stabilite în programe pentru 
cadrul de performanță menționat la 
articolul 19 alineatul (1), împreună cu 
metodologia și mecanismul de asigurare a 
coerenței între programe și fondurile CSC;

Or. en

Amendamentul 624
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) un tabel consolidat al obiectivelor de 
etapă și al țintelor stabilite în programe 
pentru cadrul de performanță menționat 
la articolul 19 alineatul (1), împreună cu 
metodologia și mecanismul de asigurare a 
coerenței între programe și fondurile CSC;

(i) un tabel consolidat al obiectivelor de 
etapă și al țintelor stabilite în programe, 
împreună cu metodologia și mecanismul de 
asigurare a coerenței între programe și 
fondurile CSC;

Or. en

Amendamentul 625
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) un rezumat privind evaluarea 
îndeplinirii condițiilor ex ante și a 
acțiunilor care urmează a fi adoptate la 

(ii) (Nu privește versiunea în limba 
română.)
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nivel național și regional, precum și 
calendarul pentru punerea lor în aplicare, în 
cazurile în care condițiile ex ante nu sunt 
îndeplinite; 

Or. it

Justificare

Condițiile prealabile solicitate de statele membre trebuie verificate pentru ca acestea să fie 
aplicabile la nivelul întregului stat membru, nu numai al unei singure regiuni (în cazul 
regionalizării programului).

Amendamentul 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) un rezumat privind evaluarea 
îndeplinirii condițiilor ex ante și a 
acțiunilor care urmează a fi adoptate la 
nivel național și regional, precum și 
calendarul pentru punerea lor în aplicare, în 
cazurile în care condițiile ex ante nu sunt 
îndeplinite;

(ii) un rezumat privind evaluarea 
îndeplinirii condițiilor ex ante și a 
acțiunilor care urmează a fi adoptate la 
nivel european, național și regional, 
precum și calendarul pentru punerea lor în 
aplicare, în cazurile în care condițiile ex 
ante nu sunt îndeplinite;

Or. de

Amendamentul 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) măsuri de relocare eficientă a 
fondurilor, cu respectarea procedurilor în 
domeniul concurenței;

Or. de
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Amendamentul 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) acțiunile adoptate pentru aplicarea 
abordării bazate pe guvernanța pe mai 
multe niveluri și pentru implicarea 
partenerilor menționați la articolul 5 și 
rolul acestor parteneri în pregătirea 
contractului de parteneriat și a raportului 
privind progresele înregistrate, astfel cum 
este definit la articolul 46 din prezentul 
regulament, și în pregătirea, punerea în 
aplicare, evaluarea și monitorizarea 
programelor, în conformitate cu codul 
european de conduită, incluzând o listă a 
partenerilor implicați, o descriere a 
modului în care au fost selectați și a 
responsabilităților acestora și opiniile pe 
care le-au exprimat cu privire la 
conținutul contractului de parteneriat și 
la aplicarea principiului parteneriatului;

Or. en

Amendamentul 629
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iv) o listă orientativă a partenerilor și a 
acțiunilor adoptate de statul membru și de 
autoritățile regionale și locale competente, 
în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) 
și cu articolul 5 pentru implicarea și rolul 
acestora în pregătirea contractului de 
parteneriat și a raportului privind 
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progresele înregistrate, astfel cum este 
definit la articolul 46 din prezentul 
regulament;

Or. en

Amendamentul 630
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 631
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul iv – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) analiza teritorială a celei mai eficiente 
dimensiuni a zonei funcționale (lanț
muntos, bazin, vale, intermunicipalitate 
etc.) cu scopul de a realiza obiectivele 
stabilite, inclusiv prin intermediul unor 
programele multiregionale;

Or. en
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Amendamentul 632
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul iva (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) analiza teritorială a celei mai 
eficiente dimensiuni a zonei funcționale 
(masiv muntos, bazin, vale, asociații 
intercomunale, etc.) cu scopul de a realiza 
obiectivele stabilite, inclusiv prin 
intermediul unor programe 
multiregionale;

Or. fr

Amendamentul 633
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) introducerea obligativității formării 
profesionale în domeniul gestionării de 
proiecte și de programe pentru personalul 
autorităților de gestionare și al 
organismelor intermediare, în cazul în 
care se identifică lacune în urma unei 
evaluări ex ante a capacităților acestora 
de gestionare a proiectelor și a 
programelor;

Or. en

Amendamentul 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul iva (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) o identificare a obstacolelor juridice 
și administrative care obstrucționează 
punerea în aplicare a parteneriatului în 
contextul național și acțiunile prevăzute 
pentru eliminarea acestor obstacole;

Or. en

Amendamentul 635
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) analiza teritorială a celei mai 
eficiente dimensiuni a zonei funcționale 
(lanț muntos, bazin, vale, 
intermunicipalitate etc.) cu scopul de a 
realiza obiectivele stabilite, inclusiv prin 
intermediul unor programe 
multiregionale;

Or. en

Amendamentul 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera d – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivb) o identificare a structurilor 
naționale/regionale/locale relevante 
existente de parteneriat și guvernanță pe 
mai multe niveluri și modalitățile prin 
care aceste structuri pot fi luate în 
considerare;
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Or. en

Amendamentul 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera e – punctul i 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o evaluare a necesității de consolidare 
a capacității administrative a autorităților 
și, după caz, a beneficiarilor și acțiunile 
care urmează a fi întreprinse în acest 
sens;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 638
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera e – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o evaluare a necesității de consolidare 
a capacității administrative a autorităților 
și, după caz, a beneficiarilor și acțiunile 
care urmează a fi întreprinse în acest 
sens;

eliminat

Or. en

Amendamentul 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera e – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o evaluare a necesității de consolidare a 
capacității administrative a autorităților și, 
după caz, a beneficiarilor și acțiunile care 
urmează a fi întreprinse în acest sens;

(i) o evaluare a necesității de consolidare a 
capacității administrative a autorităților și, 
după caz, a beneficiarilor și partenerilor 
menționați la articolul 5 din prezentul 
regulament, precum și acțiunile care 
urmează a fi întreprinse în acest sens;

Or. en

Amendamentul 640
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 2 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) un rezumat al acțiunilor planificate și 
al țintelor corespunzătoare din programe, 
în vederea reducerii sarcinii 
administrative a beneficiarilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 1 – litera e – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o evaluare a sistemelor existente 
pentru schimbul electronic de date și a 
acțiunilor planificate pentru a se asigura că 
toate schimburile de informații între 
beneficiari și autoritățile responsabile 
pentru gestiunea și controlul programelor 
pot fi desfășurate exclusiv prin schimb 
electronic de date.

(iii) o evaluare a sistemelor existente 
pentru schimbul electronic de date și a 
acțiunilor planificate pentru a se asigura că 
toate schimburile de informații între 
beneficiari și autoritățile responsabile 
pentru gestiunea și controlul programelor 
pot fi desfășurate de preferință prin schimb 
electronic de date.

Or. es
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Amendamentul 642
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 14 – paragraful 2 – litera e – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o evaluare ex ante a capacităților de 
gestionare a proiectelor și a programelor 
ale departamentelor responsabile de 
dotarea cu personal din cadrul
structurilor de guvernare naționale, 
regionale și locale, care vor fi părți la 
contractul de parteneriat, cu scopul de a 
stabili dacă acestea au sau nu capacitatea 
administrativă corespunzătoare misiunii 
care le revine.

Or. en

Amendamentul 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează conformitatea 
contractului de parteneriat cu prezentul 
regulament, cu cadrul strategic comun, cu 
recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul 
(2) din tratat și cu recomandările 
Consiliului adoptate în temeiul articolului 
148 alineatul (4) din tratat, luând în 
considerare evaluările ex ante ale 
programelor, și formulează observații în 
termen de trei luni de la data transmiterii 
contractului de parteneriat. Statul membru 
furnizează toate informațiile suplimentare 
necesare și, după caz, revizuiește contractul 
de parteneriat.

(1) Comisia evaluează conformitatea 
contractului de parteneriat cu prezentul 
regulament, cu programele naționale de 
reformă, luând în considerare evaluările 
ex ante ale programelor, și formulează 
observații în termen de trei luni de la data 
transmiterii contractului de parteneriat. 
Statul membru furnizează toate 
informațiile suplimentare necesare și, după 
caz, revizuiește contractul de parteneriat.
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Or. es

Justificare

Eliminăm referirile la recomandările specifice adresate fiecărei țări, întrucât acestea ar 
conduce la asocierea politicii de coerență cu o serie de obiective care depășesc cu mult sfera 
obiectivelor ce corespund acestei politici.

Amendamentul 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează conformitatea 
contractului de parteneriat cu prezentul 
regulament, cu cadrul strategic comun, cu 
recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul 
(2) din tratat și cu recomandările 
Consiliului adoptate în temeiul articolului 
148 alineatul (4) din tratat, luând în 
considerare evaluările ex ante ale 
programelor, și formulează observații în 
termen de trei luni de la data transmiterii 
contractului de parteneriat. Statul membru 
furnizează toate informațiile suplimentare 
necesare și, după caz, revizuiește contractul 
de parteneriat.

(1) Comisia evaluează conformitatea 
contractului de parteneriat cu prezentul 
regulament, cu cadrul strategic comun, 
luând în considerare evaluările ex ante ale 
programelor, și formulează observații în 
termen de trei luni de la data transmiterii 
contractului de parteneriat Statul membru 
furnizează toate informațiile suplimentare 
necesare și, după caz, revizuiește contractul 
de parteneriat.

Or. fr

Amendamentul 645
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 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 

(2) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
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de aprobare a contractului de parteneriat, în 
termen de maximum șase luni după 
prezentarea acestuia de către statul 
membru, cu condiția ca orice observații 
formulate de Comisie să fi fost luate în 
considerare în mod satisfăcător. Contractul 
de parteneriat intră în vigoare cel mai 
devreme la 1 ianuarie 2014.

de aprobare a contractului de parteneriat, în 
termen de maximum șase luni după 
prezentarea acestuia de către statul 
membru, cu condiția ca orice observații 
formulate de Comisie să fi fost luate în 
considerare în mod satisfăcător. În decizia 
sa de adoptare a contractului de 
parteneriat, Comisia ține seama de 
implicarea reală a autorităților teritoriale 
regionale care sunt chemate să participe 
la contractul de parteneriat, în 
conformitate cu sistemul instituțional al 
fiecărui stat membru Contractul de 
parteneriat nu intră în vigoare înainte de 1 
ianuarie 2014.

Or. it

Justificare

Autoritățile regionale și locale trebuie să participe la parteneriat pe picior de egalitate cu 
statele membre.

Amendamentul 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un stat membru 
propune o modificare a contractului de 
parteneriat, Comisia realizează o evaluare 
în conformitate cu alineatul (1) și, după 
caz, adoptă o decizie, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, de aprobare a 
modificării.

(3) În cazul în care un stat membru 
propune o modificare a contractului de 
parteneriat, Comisia realizează o evaluare 
în conformitate cu alineatul (1) și, după 
caz, adoptă o decizie, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, de aprobare a 
modificării în termen de trei luni de la 
depunerea acesteia de către statul 
membru.

Or. en
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Justificare

Este recomandabil ca statelor membre să li se ofere o securitate normativă adecvată, astfel 
încât să se evite confuzia între contractul inițial de parteneriat și cel modificat.

Amendamentul 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un stat membru 
propune o modificare a contractului de 
parteneriat, Comisia realizează o evaluare 
în conformitate cu alineatul (1) și, după 
caz, adoptă o decizie, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, de aprobare a 
modificării.

(3) În cazul în care un stat membru 
propune o modificare a contractului de 
parteneriat, Comisia se asigură că această 
modificare este propusă pe baza unui 
acord cu autoritățile regionale și locale, 
astfel cum este prevăzut la articolul 4 
alineatul (4), și realizează o evaluare în 
conformitate cu alineatul (1) și, după caz, 
adoptă o decizie, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, de aprobare a 
modificării.

Or. fr

Amendamentul 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un stat membru se 
confruntă cu dificultăți bugetare 
temporare sau cu o recesiune economică 
severă, Comisia poate solicita statului 
membru în cauză să stabilească dacă 
revizuirea și modificarea contractului său 
de parteneriat este adecvată și necesară 
pentru îndeplinirea obiectivelor și țintelor 
Strategiei Uniunii pentru o creștere 
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inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și pentru misiunile specifice 
fondurilor în temeiul obiectivelor 
prevăzute în tratat.

Or. en

Amendamentul 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat și în 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat și care iau în 
considerare necesitățile la nivel național și 
regional.

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește Strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat astfel 
cum au fost transpuse în contextul
național și regional de programele 
naționale de reformă și de alte strategii.

Or. en

Amendamentul 650
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 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
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sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și în recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat și care iau în considerare necesitățile 
la nivel național și regional.

sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește Strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și în recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat și care iau în considerare necesitățile 
la nivel național și regional.

În conformitate cu principiul 
subsidiarității, autoritățile de 
management aleg în mod independent 
obiectivele tematice și prioritățile de 
investiție asupra cărora trebuie să se 
concentreze sprijinul total al Uniunii.

Or. it

Justificare

Alegerea obiectivelor și a priorităților trebuie să revină autorităților de management pe baza 
unei specificații locale a obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Amendamentul 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat și în 
recomandările relevante ale Consiliului 

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre, reducând la 
minimum viitoarele costuri externe pentru 
societatea europeană, își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește Strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
relevante adresate fiecărei țări în temeiul 



PE491.052v01-00 98/166 AM\903901RO.doc

RO

adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat și care iau în considerare 
necesitățile la nivel național și regional.

articolului 121 alineatul (2) și în 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat și care iau în considerare 
necesitățile la nivel național și regional și 
principiile orizontale.

Or. en

Amendamentul 652
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și în recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat și care iau în considerare
necesitățile la nivel național și regional. 

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește Strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) și în 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat. Cu toate acestea, 
concentrarea tematică ar trebui să fie 
suficient de flexibilă, pentru ca 
intervențiile în cadrul FSE să se poată 
adapta nevoilor și caracteristicilor 
specifice ale fiecărui stat membru și ale 
fiecărei regiuni.

Or. es

Justificare

Concentrarea tematică propusă de Comisie ar trebui să fie însoțită de flexibilitate, astfel 
încât intervențiile în cadrul FSE să se poată adapta nevoilor fiecărui stat membru și fiecărei 
regiuni, asigurând astfel o utilizare mai eficientă a resurselor.
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Amendamentul 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și în recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat și care iau în considerare necesitățile 
la nivel național și regional. 

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește Strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice și 
care iau în considerare necesitățile la nivel 
național și regional. 

Or. es

Amendamentul 654
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și în recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat și care iau în considerare necesitățile 
la nivel național și regional.

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, în deplin acord cu autoritățile 
regionale, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește Strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și în recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat și care iau în considerare necesitățile 
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la nivel național și regional.

Or. it

Amendamentul 655
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat și în 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat și care iau în 
considerare necesitățile la nivel național și 
regional.

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește Strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în programele naționale de 
reformă și care iau în considerare, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
necesitățile la nivel național și regional în 
ceea ce privește alegerea obiectivelor 
tematice și a priorităților în materie de 
investiții.

Or. en

Amendamentul 656
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește Strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
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identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și în recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat și care iau în considerare necesitățile 
la nivel național și regional.

identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și în recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat și care iau în considerare necesitățile 
la nivel macroregional, național și 
regional.

Or. sk

Justificare

Sincronizare cu strategiile macroregionale aprobate.

Amendamentul 657
Jan Březina

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat și în 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat și care iau în considerare 
necesitățile la nivel național și regional.

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra intervențiilor care 
generează cel mai ridicat nivel de valoare 
adăugată în ceea ce privește Strategia
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii prin 
utilizarea eficientă a potențialelor 
teritoriale specifice, luând în considerare 
necesitățile naționale și regionale, cadrul 
strategic comunitar, dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
relevante adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene
astfel cum a fost transpus în contextul 
național și regional prin programele 
naționale de reformă și în alte strategii, 
precum și în recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul 
articolului 148 alineatul (4) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene.
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Or. en

Justificare

Este recomandabil ca programele naționale de reformă să fie stabilite ca punct de referință 
pentru documentele de programare, și nu recomandările specifice adresate fiecărei țări.

Amendamentul 658
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 eliminat
Condiții ex ante
(1) Condițiile ex ante sunt definite pentru 
fiecare fond CSC în normele specifice 
fondurilor.
(2) Statele membre evaluează dacă sunt 
îndeplinite condițiile ex ante aplicabile.
(3) În cazul în care condițiile ex ante nu 
sunt îndeplinite la data transmiterii 
contractului de parteneriat, statele 
membre prezintă în contractul de 
parteneriat un rezumat al acțiunilor care 
urmează să fie realizate la nivel național 
sau regional și calendarul pentru 
realizarea acestora, pentru a garanta 
îndeplinirea lor până la doi ani de la 
adoptarea contractului de parteneriat sau 
până la 31 decembrie 2016, în funcție de 
care dintre aceste date este cea mai 
apropiată.
(4) Statele membre prezintă acțiunile 
detaliate privind îndeplinirea condițiilor 
ex ante, inclusiv calendarul de realizare a 
acestora, în programele relevante.
(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
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când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării 
în condiții satisfăcătoare a tuturor 
măsurilor necesare pentru îndeplinirea 
unei condiții ex ante. Neîndeplinirea unei 
condiții ex ante până la termenul prevăzut 
în program constituie un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie.
(6) Alineatele de la (1) la (5) nu se aplică 
programelor din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană.

Or. en

Amendamentul 659
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile ex ante sunt definite pentru 
fiecare fond CSC în normele specifice 
fondurilor.

(1) Condițiile ex ante sunt definite pentru 
fiecare fond CSC în normele specifice 
fondurilor, care se caracterizează printr-o 
relație strânsă, din punct de vedere al 
conținutului, cu fondurile CSC și prin 
punerea în aplicare eficientă a acestora.

Or. de

Amendamentul 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile ex ante sunt definite pentru 
fiecare fond CSC în normele specifice 
fondurilor.

(1) Condițiile ex ante aplicabile constituie 
o cerință indispensabilă și ar trebui să 
aibă legătură cu condițiile specifice 
sprijinite, precum și un impact direct 
asupra acestora, într-un anumit stat 
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membru, în vederea atingerii unui 
obiectiv prioritar al Uniunii. Condițiile 
ex ante nu se folosesc pentru atingerea 
altor obiective decât cele care corespund 
acestei politici. Condițiile ex ante sunt 
definite pentru fiecare fond CSC în 
normele specifice fondurilor, cu condiția 
ca ele să fie necesare pentru 
îmbunătățirea eficienței și eficacității 
acestora.

Or. es

Amendamentul 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Condițiile ex ante vor permite creșterea eficacității și a absorbției fondurilor. Cu toate 
acestea, ele nu trebuie să ducă la o și mai mare complexitate pentru statele membre și pentru 
autoritățile de gestiune. Este necesar, așadar, ca acestea să fie direct legate de investițiile din 
cadrul politicii de coeziune.

Amendamentul 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre evaluează dacă sunt (2) Statele membre evaluează dacă 



AM\903901RO.doc 105/166 PE491.052v01-00

RO

îndeplinite condițiile ex ante aplicabile. condițiile ex ante stabilite de respectivele 
norme specifice fiecărui fond sunt
aplicabile obiectivelor specifice urmărite 
în cadrul priorităților programelor proprii 
și dacă sunt îndeplinite condițiile ex ante.
Evaluarea se limitează la criteriile 
stabilite de normele specifice fiecărui fond 
și poate fi proporțională, ținând cont de 
nivelul sprijinului alocat.

Or. en

Amendamentul 663
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre evaluează, pe baza 
unui acord cu colectivitățile regionale și 
locale proprii, dacă sunt îndeplinite 
condițiile ex ante aplicabile cu respectarea 
principiului de partajare a competențelor 
între diferitele niveluri de guvernare.

Or. fr

Justificare

Comisia trebuie în mod imperativ să țină cont de contextul instituțional și de modul în care 
competențele sunt partajate în fiecare stat membru. Într-adevăr, pare de neconceput ca un 
stat membru să își ia angajamente care depind de competențele autorităților regionale și 
locale și viceversa.

Amendamentul 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre evaluează dacă sunt 
îndeplinite condițiile ex ante aplicabile.
Evaluarea se bazează pe o metodologie 
comună, cu participarea partenerilor 
menționați la articolul 5 din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În conformitate cu propriul cadru 
instituțional și juridic, statele membre 
evaluează dacă, în acordul de parteneriat 
sau în programele lor, condițiile ex ante 
stabilite în normele specifice fondurilor se 
aplică măsurilor specifice prevăzute în 
cadrul priorităților programelor lor și 
dacă sunt îndeplinite aceste condiții 
ex ante.

Or. es

Amendamentul 666
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre evaluează dacă sunt 
îndeplinite condițiile ex ante, dacă este 
cazul, ca fiind direct asociate cu un 
obiectiv tematic/prioritate a acordului de 
parteneriat/programului.
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Or. it

Amendamentul 667
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care condițiile ex ante nu 
sunt îndeplinite la data transmiterii 
contractului de parteneriat, statele membre 
prezintă în contractul de parteneriat un 
rezumat al acțiunilor care urmează să fie 
realizate la nivel național sau regional și 
calendarul pentru realizarea acestora, 
pentru a garanta îndeplinirea lor până la doi
ani de la adoptarea contractului de 
parteneriat sau până la 31 decembrie 2016, 
în funcție de care dintre aceste date este 
cea mai apropiată.

(3) În cazul în care condițiile ex ante nu 
sunt îndeplinite la data transmiterii 
contractului de parteneriat, statele membre 
prezintă în contractul de parteneriat un 
rezumat al acțiunilor care urmează să fie 
realizate la nivel național sau regional și 
calendarul pentru realizarea acestora, 
pentru a garanta îndeplinirea lor până la 
trei ani de la adoptarea contractului de 
parteneriat sau până la 31 decembrie 2016, 
în funcție de care dintre aceste date este 
cea mai apropiată.

Or. fr

Amendamentul 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care condițiile ex ante nu 
sunt îndeplinite la data transmiterii 
contractului de parteneriat, statele membre 
prezintă în contractul de parteneriat un 
rezumat al acțiunilor care urmează să fie 
realizate la nivel național sau regional și 
calendarul pentru realizarea acestora, 
pentru a garanta îndeplinirea lor până la 
doi ani de la adoptarea contractului de 
parteneriat sau până la 
31 decembrie 2016, în funcție de care 

(3) În cazul în care condițiile ex ante nu 
sunt îndeplinite la data transmiterii 
contractului de parteneriat, statele membre 
prezintă în contractul de parteneriat un 
rezumat al acțiunilor care urmează să fie 
realizate la nivel național sau regional.
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dintre aceste date este cea mai apropiată.

Or. en

Amendamentul 669
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre evaluează dacă sunt 
îndeplinite condițiile ex ante aplicabile, în 
conformitate cu diviziunea competențelor 
între diferitele niveluri de guvernare.

Or. pt

Amendamentul 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care condițiile ex ante nu 
sunt îndeplinite la data transmiterii 
contractului de parteneriat, statele membre 
prezintă în contractul de parteneriat un 
rezumat al acțiunilor care urmează să fie 
realizate la nivel național sau regional și 
calendarul pentru realizarea acestora, 
pentru a garanta îndeplinirea lor până la doi
ani de la adoptarea contractului de 
parteneriat sau până la 31 decembrie 2016, 
în funcție de care dintre aceste date este 
cea mai apropiată.

(3) În cazul în care condițiile ex ante nu 
sunt îndeplinite la data transmiterii 
contractului de parteneriat, statele membre 
prezintă în contractul de parteneriat un 
rezumat al acțiunilor care urmează să fie 
realizate la nivel național sau regional și 
calendarul pentru realizarea acestora, 
pentru a garanta îndeplinirea lor până la 
trei ani de la adoptarea contractului de 
parteneriat sau până la 31 decembrie 2017, 
în funcție de care dintre aceste date este 
cea mai apropiată.

Or. es
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Justificare

Îndeplinirea unora dintre condiții nu este de competența autorităților regionale sau locale și 
a managerilor de proiect; prin urmare, perioada de timp ar trebui prelungită, pentru a 
asigura îndeplinirea condițiilor.

Amendamentul 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care condițiile ex ante nu 
sunt îndeplinite la data transmiterii 
contractului de parteneriat, statele membre 
prezintă în contractul de parteneriat un 
rezumat al acțiunilor care urmează să fie 
realizate la nivel național sau regional și 
calendarul pentru realizarea acestora, 
pentru a garanta îndeplinirea lor până la 
doi ani de la adoptarea contractului de 
parteneriat sau până la 31 decembrie 
2016, în funcție de care dintre aceste date 
este cea mai apropiată.

(3) Un program indică condițiile ex ante
aplicabile care nu sunt îndeplinite la data 
transmiterii contractului de parteneriat.
Statele membre prezintă un raport privind 
îndeplinirea acestora până la 
31 decembrie 2016.

Or. es

Amendamentul 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prezintă acțiunile 
detaliate privind îndeplinirea condițiilor 
ex ante, inclusiv calendarul de realizare a 
acestora, în programele relevante.

eliminat

Or. en



PE491.052v01-00 110/166 AM\903901RO.doc

RO

Amendamentul 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prezintă acțiunile 
detaliate privind îndeplinirea condițiilor ex 
ante, inclusiv calendarul de realizare a 
acestora, în programele relevante.

(4) Un program descrie acțiunile care 
trebuie desfășurate în intervalul de timp 
stabilit privind îndeplinirea condițiilor 
ex ante aplicabile acțiunilor specifice 
prevăzute în cadrul priorităților 
programului care nu au fost îndeplinite la 
data transmiterii programului.

Or. es

Amendamentul 674
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prezintă acțiunile 
detaliate privind îndeplinirea condițiilor ex 
ante, inclusiv calendarul de realizare a 
acestora, în programele relevante.

(4) Statele membre prezintă acțiunile 
privind îndeplinirea condițiilor ex ante, 
inclusiv calendarul de realizare a acestora, 
în programele relevante.

Or. fr

Amendamentul 675
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prezintă acțiunile 
detaliate privind îndeplinirea condițiilor ex 
ante, inclusiv calendarul de realizare a 
acestora, în programele relevante.

(4) Statele membre, la nivelul teritorial 
corespunzător și în conformitate cu 
cadrul instituțional, juridic și financiar 
relevant, prezintă acțiunile detaliate 
privind îndeplinirea condițiilor ex ante, 
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inclusiv calendarul de realizare a acestora, 
în programele relevante.

Or. pt

Amendamentul 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prezintă acțiunile 
detaliate privind îndeplinirea condițiilor 
ex ante, inclusiv calendarul de realizare a 
acestora, în programele relevante.

(4) Statele membre prezintă acțiunile 
detaliate privind îndeplinirea condițiilor 
ex ante, inclusiv calendarul de realizare a 
acestora, în programele relevante. În ceea 
ce privește punerea în aplicare a unor 
planurilor sau a unor strategii în cadrul 
obiectivelor tematice 4, 5 și 6, statele 
membre consideră proiectele integrate în 
domeniul schimbărilor climatice și al 
mediului ca fiind un posibil model pentru 
o aplicare eficientă, coerentă și bine 
coordonată.

Or. en

Justificare

Condițiile ex ante reprezintă un instrument esențial pentru asigurarea unei utilizări eficiente 
a resurselor financiare. Beneficiile imense ale punerii în aplicare, de exemplu, a legislației 
privind deșeurile au fost estimate a corespunde cu 400 000 de locuri de muncă suplimentare, 
cu economisirea a 72 de miliarde de euro. În acest context, proiectele integrate LIFE pot fi 
extrem de valoroase. Acestea sunt concepute drept model, instituind o cooperare constructivă 
și de durată între diferitele sectoare ale administrațiilor și canalizând cheltuielile către 
dificultăți majore întâmpinate în procesul de punere în aplicare.

Amendamentul 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5



PE491.052v01-00 112/166 AM\903901RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții ex 
ante până la termenul prevăzut în program 
constituie un motiv de suspendare a plăților 
de către Comisie.

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții ex 
ante până la termenul prevăzut în program 
constituie un motiv de suspendare a plăților 
de către Comisie. În cazul statelor membre 
care sunt amenințate sau afectate de 
dificultăți financiare, se aplică 
articolul 22 alineatul (2a) (solicitarea 
unui program separat, gestionat de 
Comisie).

Or. de

Amendamentul 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții 
ex ante până la termenul prevăzut în 
program constituie un motiv de suspendare 

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește aplicabilitatea 
și îndeplinirea condițiilor ex ante relevante 
în cadrul evaluării contractului de 
parteneriat și a programelor. Această 
evaluare se limitează la criteriile stabilite 
de normele specifice fondurilor, este 
proporțională, ținând cont de nivelul 
sprijinului alocat, și respectă 
competențele naționale și regionale de
decizie cu privire la măsurile politice 
specifice și adecvate, inclusiv la 
conținutul strategiilor. În cazul unui 
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a plăților de către Comisie. dezacord între Comisie și un stat membru 
cu privire la posibilitatea de aplicare a 
unei condiții ex ante la obiectivul specific 
al priorităților unui program sau la 
îndeplinirea acestuia, Comisia aduce 
dovezi privind atât aplicabilitatea în 
conformitate cu articolul 2, cât și 
neîndeplinirea. Comisia poate decide, 
atunci când adoptă un program, să 
suspende integral sau parțial plățile 
intermediare pentru axa prioritară 
relevantă a programului, în așteptarea 
finalizării în condiții satisfăcătoare a 
tuturor măsurilor necesare pentru 
îndeplinirea unei condiții ex ante. 
Neîndeplinirea unei condiții ex ante până la 
termenul prevăzut în program constituie un 
motiv de suspendare a plăților de către 
Comisie.

Or. en

Amendamentul 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții ex 
ante până la termenul prevăzut în program 
constituie un motiv de suspendare a 
plăților de către Comisie.

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții ex 
ante până la termenul prevăzut în program 
constituie un motiv de suspendare a
angajamentelor de către Comisie.
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Or. it

Amendamentul 680
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării 
în condiții satisfăcătoare a tuturor 
măsurilor necesare pentru îndeplinirea 
unei condiții ex ante. Neîndeplinirea unei 
condiții ex ante până la termenul prevăzut 
în program constituie un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie.

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Neîndeplinirea unei condiții 
ex ante până la termenul prevăzut în 
program poate constitui un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie.

Or. fr

Justificare

Este important ca condițiile ex ante să nu determine în niciun fel suspendarea plăților sau 
corecții financiare, cu excepția acelor condiții pe care statul membru și-a luat angajamentul
să le respecte.

Amendamentul 681
Erminia Mazzoni

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
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programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării 
în condiții satisfăcătoare a tuturor 
măsurilor necesare pentru îndeplinirea 
unei condiții ex ante. Neîndeplinirea unei 
condiții ex ante până la termenul prevăzut 
în program constituie un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie.

programelor. Neîndeplinirea unei condiții 
ex ante până la termenul prevăzut în 
program poate constitui un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării 
în condiții satisfăcătoare a tuturor
măsurilor necesare pentru îndeplinirea 
unei condiții ex ante. Neîndeplinirea unei 
condiții ex ante până la termenul prevăzut 
în program constituie un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie.

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor.

Or. en

Amendamentul 683
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării
în condiții satisfăcătoare a tuturor 
măsurilor necesare pentru îndeplinirea unei 
condiții ex ante. Neîndeplinirea unei 
condiții ex ante până la termenul prevăzut 
în program constituie un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie.

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Atunci când adoptă un
program, Comisia asigură finalizarea în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante.

Or. es

Justificare

Este necesar să se asigure îndeplinirea condițiilor ex ante și a măsurilor care asigură 
îndeplinirea unei condiții ex ante, nefiind însă, în orice caz, necesar să se suspende plățile 
pentru programul respectiv.

Amendamentul 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții ex 
ante până la termenul prevăzut în 
program constituie un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie.

(5) Comisia evaluează coerența 
informațiilor furnizate de statele membre 
în ceea ce privește aplicabilitatea 
condițiilor ex ante și îndeplinirea 
condițiilor ex ante aplicabile în cadrul 
evaluării contractului de parteneriat și a 
programelor În cazul în care nu există 
discrepanțe, se semnează contractul de 
parteneriat și, dacă este cazul, programul, 
iar Comisia nu pune la îndoială 
îndeplinirea condițiilor ex ante.
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În cazul în care nu se ajunge la un acord, 
după dovedirea neîndeplinirii condițiilor 
ex ante aplicabile, Comisia poate decide, 
atunci când adoptă un program, să 
suspende integral sau parțial plățile 
intermediare pentru prioritatea respectivă 
a programului în cauză, în așteptarea 
finalizării în condiții satisfăcătoare a
măsurilor specifice pentru îndeplinirea unei 
condiții ex ante a priorității în cauză, dacă 
acest lucru este necesar pentru a evita ca 
eficiența și eficacitatea măsurilor incluse 
în cadrul priorității respective să fie 
afectate.

Or. es

Amendamentul 685
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții 
ex ante până la termenul prevăzut în 
program constituie un motiv de suspendare 
a plăților de către Comisie.

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. În cadrul procesului său 
decizional, Comisia ar trebui să acorde o 
atenție deosebită consecințelor economice 
și sociale ale suspendării deciziei.
Neîndeplinirea unei condiții ex ante până la 
termenul prevăzut în program poate 
constitui un motiv de suspendare a plăților 
de către Comisie.

Or. en
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Amendamentul 686
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții 
ex ante până la termenul prevăzut în 
program constituie un motiv de suspendare 
a plăților de către Comisie.

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante care este crucială pentru 
obiectivele programului. Neîndeplinirea 
unei condiții ex ante până la termenul 
prevăzut în program constituie un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 687
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Atunci când adoptă un 
program, Comisia poate decide să 
suspende integral sau parțial plățile 
intermediare pentru program, în 
așteptarea finalizării în condiții 
satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat.
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ex ante. Imposibilitatea de a îndeplini 
măsurile pentru satisfacerea unei condiții 
ex-ante în termenul în program constituie 
un motiv de suspendare a plăților de către 
Comisie.

Or. it

Amendamentul 688
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării 
în condiții satisfăcătoare a tuturor 
măsurilor necesare pentru îndeplinirea 
unei condiții ex ante. Neîndeplinirea unei 
condiții ex ante până la termenul prevăzut 
în program constituie un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie.

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Neîndeplinirea unei condiții 
ex ante până la termenul prevăzut în 
program poate constitui un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 689
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul statelor care adoptă un sistem de 
programare regionalizată, suspendarea 
plăților de către Comisie se referă numai 
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la regiunile care nu îndeplinesc condițiile 
ex-ante.

Or. it

Justificare

Numai programele care nu garantează îndeplinirea condițiilor preliminare pot face obiectul 
blocării lichidării ajutoarelor comunitare.

Amendamentul 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Neîndeplinirea măsurilor până la 
termenul prevăzut constituie un motiv de 
suspendare a plăților intermediare pentru 
prioritatea respectivă de către Comisie. 
Suspendarea priorității încetează fără 
întârziere atunci când statul membru 
respectiv ia măsurile referitoare la 
îndeplinirea condițiilor ex ante aplicabile 
programului, care nu erau îndeplinite la 
momentul luării deciziei de suspendare de 
către Comisie.

Or. es

Amendamentul 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Statele membre pot transfera 
fondurile suspendate către alte priorități 
în privința cărora sunt îndeplinite 
condițiile ex ante.
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Or. es

Amendamentul 692
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Alineatele de la (1) la (5) nu se aplică 
programelor din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană.

(6) Alineatele de la (1) la (5) nu se aplică 
programelor din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană și 
fondurilor de dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Sincronizare cu strategiile macroregionale aprobate.

Amendamentul 693
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Rezerva de performanță
5 % din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de 
cooperare teritorială europeană și titlului 
V din regulamentul EMFF, constituie o 
rezervă de performanță care urmează să 
fie alocată în conformitate cu articolul 20.

Or. de

Amendamentul 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Rezerva de performanță
5 % din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de 
cooperare teritorială europeană și titlului 
V din regulamentul EMFF, constituie o 
rezervă de performanță care urmează să 
fie alocată în conformitate cu articolul 20.

Or. en

Amendamentul 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Rezerva de performanță
5 % din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de 
cooperare teritorială europeană și titlului 
V din regulamentul EMFF, constituie o 
rezervă de performanță care urmează să 
fie alocată în conformitate cu articolul 20.

Or. it

Justificare

Introducerea unei rezerve de „performanță” ar putea încuraja factorii de decizie politică să 
stabilească obiective ușor realizabile pentru a asigura resursele necesare.
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Amendamentul 696
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 18 eliminat
Rezerva de performanță
5 % din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de 
cooperare teritorială europeană și titlului 
V din regulamentul EMFF, constituie o 
rezervă de performanță care urmează să 
fie alocată în conformitate cu articolul 20.

Or. en

Amendamentul 697
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 18 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rezerva de performanță Rezerva de flexibilitate

Or. fr

Amendamentul 698
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5 % din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de 
cooperare teritorială europeană și titlului 

eliminat
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V din regulamentul EMFF, constituie o 
rezervă de performanță care urmează să 
fie alocată în conformitate cu articolul 20.

Or. en

Amendamentul 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5 % din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de 
cooperare teritorială europeană și titlului 
V din regulamentul EMFF, constituie o 
rezervă de performanță care urmează să 
fie alocată în conformitate cu articolul 20.

eliminat

Or. en

Amendamentul 700
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5 % din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de 
cooperare teritorială europeană și titlului 
V din regulamentul EMFF, constituie o
rezervă de performanță care urmează să 
fie alocată în conformitate cu articolul 20.

O rezervă de performanță se constituie pe 
durata perioadei de programare și în 
cadrul pachetelor financiare alocate 
fiecărui stat membru, pe baza fondurilor 
disponibile, cu scopul de a:

(i) finanța inițiative de sprijinire a 
ocupării tinerilor pe piața muncii, de 
incluziune socială, de dezvoltare a 
energiilor regenerabile, de educație
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populară, de acces la îngrijiri medicale;
(ii) finanța inițiative în materie de 
cercetare, inovare și dezvoltare 
industrială;
(iii) permite utilizarea fondurilor 
structurale în situații de criză economică 
sau socială.

Or. fr

Amendamentul 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5 % din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de cooperare 
teritorială europeană și titlului V din 
regulamentul EMFF, constituie o rezervă 
de performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

5 % din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de cooperare 
teritorială europeană și titlului V din 
regulamentul EMFF, constituie o rezervă 
de performanță care trebuie să îi rămână 
Comisiei și care urmează să fie alocată 
statelor membre în conformitate cu 
articolul 20.

Or. en

Amendamentul 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5 % din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de cooperare 
teritorială europeană și titlului V din 

5 % din resursele alocate fiecărui fond 
CSC din fiecare stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de cooperare 
teritorială europeană și titlului V din 
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regulamentul EMFF, constituie o rezervă 
de performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

regulamentul EMFF, pot constitui o
rezervă de performanță care urmează să fie 
alocată, dacă este cazul, în conformitate cu 
articolul 20.

Or. es

Amendamentul 703
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5 % din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de cooperare 
teritorială europeană și titlului V din 
regulamentul EMFF, constituie o rezervă 
de performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

5 % din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de cooperare 
teritorială europeană și titlului V din 
regulamentul EMFF, constituie o rezervă 
voluntară de performanță care urmează să 
fie alocată în conformitate cu articolul 20.

Or. en

Justificare

Rezerva obligatorie de performanță ar trebui eliminată. Rezerva de performanță ar fi 
disponibilă numai spre finalul perioadei de programare (2018, 2019), iar o evaluare 
obiectivă a diferenței dintre programe în materie de performanță ar fi foarte dificilă. Prin 
urmare, rezerva obligatorie ar trebui înlocuită cu o rezervă voluntară de performanță.

Amendamentul 704
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat
Examinarea performanțelor
(1) Comisia, în cooperare cu statele 
membre, examinează performanțele 
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programelor în fiecare stat membru în 
2017 și în 2019, prin referire la cadrul de 
performanță stabilit în contractul de 
parteneriat și în programele respective. 
Metoda de stabilire a cadrului de 
performanță este prezentată în anexa I.
(2) Examinarea se referă la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă ale programelor la 
nivelul priorităților, pe baza informațiilor 
și evaluărilor prezentate în rapoartele 
privind progresele înregistrate prezentate 
de statele membre în anii 2017 și 2019.

Or. en

Amendamentul 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 19 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care examinarea 
performanței realizată în 2017 și 2019 
indică faptul că o prioritate a unui 
program nu a îndeplinit obiectivele de 
etapă stabilite pentru anii 2016 și 2018, 
Comisia transmite recomandări statului 
membru în cauză și, dacă este necesar, 
oferă suport tehnic autorităților de 
gestiune pentru a le sprijini.

Or. fr

Amendamentul 706
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 19 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care examinarea 
rezultatelor care urmează să fie realizată 
în 2017 și 2019 indică faptul că în cadrul 
priorității unui program nu au fost 
îndeplinite etapele fundamentale stabilite 
pentru anii 2016 și 2018, Comisia 
transmite recomandări statului membru 
în cauză și, dacă este cazul, activează o 
asistență tehnică în favoarea autorității de 
management.

Or. it

Amendamentul 707
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. it

Justificare

Similar amendamentului la articolul 18.

Amendamentul 712
Richard Seeber
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 713
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alocarea rezervei de performanță Alocarea rezervei voluntare de 
performanță

Or. en

Justificare

Rezerva obligatorie de performanță ar trebui eliminată. Rezerva de performanță ar fi 
disponibilă numai spre finalul perioadei de programare (2018, 2019), iar o evaluare 
obiectivă a diferenței dintre programe în materie de performanță ar fi foarte dificilă. Prin 
urmare, rezerva obligatorie ar trebui înlocuită cu o rezervă voluntară de performanță.

Amendamentul 714
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care examinarea 
performanței din anul 2017 indică faptul 
că o prioritate a unui program nu a 
îndeplinit obiectivele de etapă stabilite 
pentru anul 2016, Comisia transmite 
recomandări statului membru în cauză.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care examinarea 
performanței din anul 2017 indică faptul 
că o prioritate a unui program nu a 
îndeplinit obiectivele de etapă stabilite 
pentru anul 2016, Comisia transmite 
recomandări statului membru în cauză. 

eliminat

Or. es

Justificare

Nu are sens să se desfășoare două evaluări într-un interval de timp atât de scurt, întrucât 
valoarea rezervei nu justifică această măsură. În orice caz, există posibilitatea ca CEE să 
formuleze recomandări.

Amendamentul 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care examinarea 
performanței din anul 2017 indică faptul că 
o prioritate a unui program nu a îndeplinit 
obiectivele de etapă stabilite pentru anul 
2016, Comisia transmite recomandări 
statului membru în cauză.

(1) În cazul în care examinarea 
performanței din anul 2017 indică faptul că 
o prioritate a unui program nu a îndeplinit 
obiectivele de etapă stabilite pentru anul 
2016, Comisia transmite recomandări 
statului membru în cauză, luând în 
considerare posibilitatea ca anumiți 
factori externi imprevizibili, care nu au 
putut fi influențați de programul 
respectiv, cum ar fi o recesiune 
economică severă neprevăzută, să fi 
reprezentat motivul neîndeplinirii 
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obiectivelor de etapă stabilite pentru 
respectiva prioritate sau respectivele 
priorități. Dacă este necesar, Comisia 
oferă suport tehnic autorităților de 
gestionare.

Or. en

Amendamentul 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe baza examinării realizate în 2019, 
Comisia adoptă o decizie, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, care 
stabilește, pentru fiecare fond CSC și 
fiecare stat membru, programele și 
prioritățile care și-au atins obiectivele de 
etapă. Statul membru propune alocarea
rezervei de performanță programelor și 
priorităților stabilite în decizia Comisiei, 
menționată anterior. Comisia aprobă 
modificarea programelor în cauză, în 
conformitate cu articolul 26. Dacă un stat 
membru nu transmite informațiile în 
conformitate cu articolul 46 alineatele (2) 
și (3), rezerva de performanță pentru 
programele sau prioritățile în cauză nu se 
alocă.

(2) Pe baza examinării realizate în 2019, 
Comisia adoptă o decizie, până la 
30 iunie 2019, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, care stabilește, 
pentru fiecare fond CSC și fiecare stat 
membru, programele și prioritățile care și-
au atins obiectivele de etapă. Comisia 
alocă fiecărui stat membru numai 
procentajul aferent rezervei sale de 
performanță, care corespunde cotei de 
programe și de priorități finalizate cu 
succes din suma totală alocată unui stat 
membru din fondul sau fondurile în 
cauză. Statul membru distribuie în mod 
egal rezerva de performanță tuturor
programelor și priorităților stabilite în 
decizia Comisiei. Comisia aprobă 
modificarea programelor în cauză, în 
conformitate cu articolul 26. Dacă un stat 
membru nu transmite informațiile în 
conformitate cu articolul 46 alineatele (2) 
și (3), rezerva de performanță pentru 
programele sau prioritățile în cauză nu se 
alocă.

Or. en
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Amendamentul 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe baza examinării realizate în 2019, 
Comisia adoptă o decizie, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, care 
stabilește, pentru fiecare fond CSC și 
fiecare stat membru, programele și 
prioritățile care și-au atins obiectivele de 
etapă. Statul membru propune alocarea 
rezervei de performanță programelor și 
priorităților stabilite în decizia Comisiei, 
menționată anterior. Comisia aprobă 
modificarea programelor în cauză, în 
conformitate cu articolul 26. Dacă un stat 
membru nu transmite informațiile în 
conformitate cu articolul 46 alineatele (2) 
și (3), rezerva de performanță pentru 
programele sau prioritățile în cauză nu se 
alocă.

(2) Pe baza examinării realizate în 2018, 
Comisia adoptă o decizie, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, care 
stabilește, pentru fiecare fond CSC și 
fiecare stat membru, programele și 
prioritățile care și-au atins obiectivele de 
etapă. Statul membru propune alocarea 
rezervei de performanță programelor și 
priorităților stabilite în decizia Comisiei, 
menționată anterior. Comisia aprobă 
modificarea programelor în cauză, în 
conformitate cu articolul 26. Dacă un stat 
membru nu transmite informațiile în 
conformitate cu articolul 46 alineatele (2) 
și (3), rezerva de performanță pentru 
programele sau prioritățile în cauză nu se 
alocă.

Or. es

Amendamentul 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care examinarea 
întreprinsă în 2019 demonstrează că în 
cadrul priorității unui program nu au fost 
îndeplinite obiectivele de etapă stabilite 
pentru anul 2018, Comisia analizează 
dacă această situație a fost cauzată de 
factori externi imprevizibili, care nu au 
putut fi influențați de programul 
respectiv, cum ar fi o recesiune 
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economică severă neprevăzută, caz în 
care rezerva de performanță nu se reține, 
ci se alocă statului membru pe al cărui 
teritoriu se desfășoară programul 
respectiv. Ulterior, statul membru 
distribuie rezerva de performanță fie 
priorităților în cauză, cu condiția ca 
acestea să fie încă viabile, fie, pe baza 
unei justificări corespunzătoare, altor 
priorități ale programului vizat sau ale 
altor programe.

Or. en

Amendamentul 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

performanțelor apar dovezi că o prioritate 
nu a îndeplinit obiectivele de etapă stabilite 
în cadrul de performanță, Comisia poate 
solicita statului membru să propună 
modificări ale programelor respective. În 
situația în care statul membru nu 
răspunde acestei solicitări sau nu 
răspunde într-un mod satisfăcător în 
termen de trei luni, Comisia poate 
suspenda integral sau parțial
angajamentele aferente unei priorități din 
cadrul unui program în conformitate cu 
procedura stabilită de normele specifice 
fondurilor.

Or. fr

Justificare

 Cadrul de performanță ca instrument represiv se aplică în mod automat. Înainte de a recurge 
la suspendarea plăților, Comisia ar trebui să solicite o reorientare a programelor 
considerate puțin performante cu scopul de a lua în considerare cauzele acestei slabe 
performanțe.

Amendamentul 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Amendamentul 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Comisia, pe baza 
examinării raportului final privind 
implementarea programului, stabilește că 
a existat o neîndeplinire gravă a țintelor 
stabilite în cadrul de performanță, aceasta 
poate impune corecții financiare în 
legătură cu prioritățile în cauză, în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 cu scopul de a stabili 
criteriile și metodologia de determinare a 
nivelului corecției financiare care trebuie 
aplicată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 724
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Comisia, pe baza 
examinării raportului final privind 
implementarea programului, stabilește că 
a existat o neîndeplinire gravă a țintelor 
stabilite în cadrul de performanță, aceasta 
poate impune corecții financiare în 
legătură cu prioritățile în cauză, în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 cu scopul de a stabili 
criteriile și metodologia de determinare a 

eliminat
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nivelului corecției financiare care trebuie 
aplicată.

Or. en

Amendamentul 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Comisia, pe baza 
examinării raportului final privind 
implementarea programului, stabilește că a 
existat o neîndeplinire gravă a țintelor 
stabilite în cadrul de performanță, aceasta 
poate impune corecții financiare în legătură 
cu prioritățile în cauză, în conformitate cu 
normele specifice fondurilor. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 142 cu scopul de 
a stabili criteriile și metodologia de 
determinare a nivelului corecției financiare 
care trebuie aplicată.

(4) În cazul în care Comisia, pe baza 
examinării raportului final privind 
implementarea programului, stabilește că a 
existat o neîndeplinire gravă a țintelor 
stabilite în cadrul de performanță și nu s-
au luat măsurile corective necesare, 
aceasta poate impune corecții financiare în 
legătură cu prioritățile în cauză, în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 cu scopul de a stabili criteriile
și metodologia de determinare a nivelului 
corecției financiare care trebuie aplicată.

Or. es

Amendamentul 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Alineatul (2) nu se aplică programelor 
din cadrul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană și titlului V din 
regulamentul EMFF.

(5) Alineatul (2) nu se aplică programelor 
finanțate din fonduri de dezvoltare 
macroregională și programelor din cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană și titlului V din regulamentul 
EMFF.

Or. sk
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Justificare

Se ia în considerare componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiționalități macroeconomice Plăți pentru statele membre care se 
confruntă cu dificultăți bugetare 
temporare

Or. en

Amendamentul 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr
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Amendamentul 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. it

Amendamentul 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. es

Amendamentul 734
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 21 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Atunci când decide să suspende parțial 
sau total plățile sau angajamentele în 
conformitate cu alineatele (5) și (6), 
Comisia se asigură că suspendarea este 
proporțională și eficace, ținând cont de 
circumstanțele economice și sociale în care 
se află statul membru în cauză, și respectă 
egalitatea de tratament între statele 
membre, în special în ceea ce privește 
impactul suspendării asupra economiei 
statului membru în cauză.

(7) Atunci când decide să suspende parțial 
sau total plățile sau angajamentele în 
conformitate cu alineatele (5) și (6), 
Comisia se asigură că suspendarea este 
proporțională și eficace, ținând cont de 
circumstanțele economice și sociale în care 
se află statul membru în cauză, și respectă 
egalitatea de tratament între statele 
membre, în special în ceea ce privește 
impactul suspendării asupra economiei 
statului membru în cauză. Suspendarea nu 
ar trebui să aducă în niciun fel atingere 
interesului economico-financiar al 
beneficiarilor și aplicării corespunzătoare 
a proiectelor în statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 21 – alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În cazul statelor membre care 
beneficiază de asistență financiară în 
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conformitate cu alineatul (1) litera (d), 
Comisia poate să elaboreze, la cererea 
statului membru în cauză, prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare, un program separat în temeiul 
articolului 53a din regulamentul 
financiar (gestiune financiară 
centralizată), care să aloce plățile 
suspendate obiectivelor stabilite la 
articolul 21 alineatul (4) (maximizarea 
impactului fondurilor asupra creșterii și 
competitivității).

Or. de

Amendamentul 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mărirea cuantumului plăților pentru un stat 
membru având probleme bugetare 
temporare

Mărirea cuantumului plăților pentru statele 
membre care se confruntă cu probleme 
bugetare temporare și cu o recesiune 
economică severă, astfel cum se 
menționează în Regulamentul (CE) nr. 
1466/97 și în Regulamentul (CE) nr. 
1467/97

Or. en

Amendamentul 737
Erminia Mazzoni

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul în care, în ultimii doi ani din 
perioada de referință, în statul membru în 
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cauză diferența dintre angajamente și 
plăți este mai mare de 30 %;

Or. en

Amendamentul 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul în care statul membru în 
cauză se confruntă cu o recesiune 
economică severă, astfel cum se 
menționează în Regulamentul (CE) nr. 
1466/97 și în Regulamentul (CE) nr. 
1467/97;

Or. en

Amendamentul 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 22 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre care îndeplinesc una 
dintre condițiile stabilite la alineatul (1) 
literele (a), (b) și (c) pot solicita Comisiei, 
în vederea stabilizării situației lor 
economice și pentru a evita pierderi 
devastatoare de fonduri, să elaboreze prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
un program separat în conformitate cu 
articolului 53a din regulamentul 
financiar (gestiune financiară 
centralizată), care să garanteze că plățile 
suspendate și/sau retrase ale statului 
membru în cauză permit atingerea cât 
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mai rapidă a obiectivelor prevăzute la 
articolul 21 alineatul (4) (maximizarea 
impactului fondurilor disponibile asupra 
creșterii și competitivității).

Or. de

Amendamentul 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii.

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii, în conformitate cu procedura 
stabilită la articolul 5.

Or. fr

Amendamentul 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii.

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 5 din 
prezentul regulament. Această cooperare 
urmează cele mai bune practici care stau 
la baza codului european de conduită 
menționat la articolul 5 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 742
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii.

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii. Statele membre se asigură că 
partenerii sunt reprezentați în echipele de 
elaborare a programelor, precum și în 
echipele de selecție a proiectelor. 
Partenerii sunt delegați în fiecare dintre 
aceste echipe prin procese transparente, 
respectate de orice entitate de guvernare 
din statele membre și independente de 
acestea. Normele de funcționare, lista 
membrilor, inclusiv numele persoanelor, 
precum și procesele-verbale ale 
reuniunilor echipelor sunt făcute publice. 
Înainte de a fi înaintate Comisiei, 
programele sunt supuse consultării
publice.

Or. en

Amendamentul 743
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pregătirea programelor Pregătirea programelor și a programelor 
finanțate din fonduri de dezvoltare 
macroregională

Or. sk
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Justificare

Se ia în considerare componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 744
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii.

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii, astfel cum se menționează la 
articolul 5.

Or. en

Amendamentul 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii.

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii, și sunt supuse consultării 
publice înainte de a fi înaintate Comisiei.

Or. en

Amendamentul 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se încurajează utilizarea 
programelor cu finanțare din mai multe 
fonduri (FEDER, FSE, Fondul de 
coeziune, FEADR, EMFF). Comisia 
adoptă în acest scop orice măsură care 
permite pregătirea și punerea în aplicare 
a unor astfel de programe, cu respectarea 
principiului proporționalității.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se faciliteze utilizarea programelor cu finanțare din mai multe fonduri.

Amendamentul 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia sprijină posibilitatea 
programelor operaționale finanțate din 
mai multe fonduri și, în acest scop, se 
angajează să adopte orice măsură cu 
ajutorul căreia instituirea și punerea în 
aplicare a acestor programe respectă 
principiul proporționalității.

Or. en

Amendamentul 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia sprijină posibilitatea de 
creare a unor programe cu finanțare din 
mai multe fonduri, pregătește și 
facilitează punerea în aplicare a unor 
astfel de inițiative, cu respectarea 
principiului proporționalității.

Or. fr

Amendamentul 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre concomitent cu contractul de 
parteneriat, cu excepția programelor de 
cooperare teritorială europeană, care se 
transmit în termen de șase luni de la 
aprobarea cadrului strategic comun. Toate 
programele sunt însoțite de evaluări 
ex ante, astfel cum se prevede la 
articolul 48.

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre în termen de șase luni de la
transmiterea contractului de parteneriat, 
cu excepția programelor de cooperare 
teritorială europeană, care se transmit în 
termen de nouă luni de la intrarea în 
vigoare a Regulamentului general. Toate 
programele sunt însoțite de evaluări 
ex ante, astfel cum se prevede la 
articolul 48.

Or. en

Justificare

Obligația de a transmite contractul și programele la aceeași dată ar putea întârzia începerea 
operațiunilor.

Amendamentul 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre concomitent cu contractul de 
parteneriat, cu excepția programelor de 
cooperare teritorială europeană, care se 
transmit în termen de șase luni de la 
aprobarea cadrului strategic comun. Toate 
programele sunt însoțite de evaluări ex 
ante, astfel cum se prevede la articolul 48. 

.

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre concomitent cu contractul de 
parteneriat, cu excepția programelor de 
cooperare teritorială europeană și a 
programelor finanțate din fonduri de 
dezvoltare macroregională, care se 
transmit în termen de șase luni de la 
aprobarea cadrului strategic comun. Toate 
programele sunt însoțite de evaluări ex 
ante, astfel cum se prevede la articolul 48. 

Or. sk

Justificare

Se ia în considerare componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre concomitent cu contractul de 
parteneriat, cu excepția programelor de 
cooperare teritorială europeană, care se 
transmit în termen de șase luni de la 
aprobarea cadrului strategic comun. Toate 
programele sunt însoțite de evaluări 
ex ante, astfel cum se prevede la 
articolul 48.

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre în termen de trei luni de la 
adoptarea contractului de parteneriat, cu 
excepția programelor de cooperare 
teritorială europeană, care se transmit în 
termen de nouă luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament. Toate 
programele sunt însoțite de evaluări 
ex ante, astfel cum se prevede la 
articolul 48.

Or. en
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Amendamentul 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre concomitent cu contractul de 
parteneriat, cu excepția programelor de 
cooperare teritorială europeană, care se 
transmit în termen de șase luni de la 
aprobarea cadrului strategic comun. Toate 
programele sunt însoțite de evaluări 
ex ante, astfel cum se prevede la 
articolul 48.

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre în termen de șase luni de la
transmiterea contractului de parteneriat, 
cu excepția programelor de cooperare 
teritorială europeană, care se transmit în 
termen de șase luni de la aprobarea 
cadrului strategic comun. Toate programele 
sunt însoțite de evaluări ex ante, astfel cum 
se prevede la articolul 48.

Or. en

Amendamentul 753
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre concomitent cu contractul de 
parteneriat, cu excepția programelor de 
cooperare teritorială europeană, care se 
transmit în termen de șase luni de la 
aprobarea cadrului strategic comun. Toate 
programele sunt însoțite de evaluări 
ex ante, astfel cum se prevede la 
articolul 48.

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre concomitent cu contractul de 
parteneriat, cu excepția programelor de 
cooperare teritorială europeană, care se 
transmit în termen de douăsprezece luni de 
la aprobarea cadrului strategic comun. 
Toate programele sunt însoțite de evaluări 
ex ante, astfel cum se prevede la 
articolul 48.

Or. en

Amendamentul 754
Richard Seeber
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre concomitent cu contractul de 
parteneriat, cu excepția programelor de 
cooperare teritorială europeană, care se 
transmit în termen de șase luni de la 
aprobarea cadrului strategic comun. Toate 
programele sunt însoțite de evaluări 
ex ante, astfel cum se prevede la 
articolul 48.

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre în termen de trei luni de la data 
adoptării de către Comisia Europeană a
contractului de parteneriat, cu excepția 
programelor de cooperare teritorială 
europeană, care se transmit în termen de 
șase luni de la aprobarea cadrului strategic 
comun. Toate programele sunt însoțite de 
evaluări ex ante, astfel cum se prevede la 
articolul 48.

Or. en

Amendamentul 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se încurajează posibilitatea finanțării 
programelor operaționale din mai multe 
fonduri (FEDER, FSE, Fondul de 
coeziune, FEADR, EMFF). În acest scop, 
Comisia Europeană adoptă orice măsură 
pentru instituirea și punerea în aplicare a 
acestor programe cu respectarea 
principiului proporționalității.

Or. en

Justificare

Alegerea de a întocmi programe finanțate din mai multe fonduri ar trebui încurajată și 
acceptată de toate părțile, iar barierele procedurale ar trebui evitate în conformitate cu 
principiul proporționalității.
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Amendamentul 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 23 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fondurile de dezvoltare 
macroregională se înființează printr-un 
contract încheiat de un grup de state 
membre responsabil pentru o strategie 
macroregională aprobată. BEI, alte state 
membre și țări terțe participante la 
strategia macroregională aprobată, 
precum și țările învecinate cu acestea au 
dreptul de a încheia contractul pentru 
fondul macroregional.

Or. sk

Justificare

Se ia în considerare componenta inovatoare a cadrului strategic comun. Aceasta asigură o 
corelare între strategiile macroregionale aprobate, de exemplu între Strategia Uniunii 
Europene pentru regiunea Mării Baltice și Strategia Uniunii Europene pentru regiunea 
Dunării.

Amendamentul 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare program stabilește o strategie 
pentru contribuția programului la strategia
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii în 
concordanță cu cadrul strategic comun și 
cu contractul de parteneriat. Fiecare 
program include măsurile luate pentru a 
asigura punerea în aplicare eficace, 
eficientă și coordonată a fondurilor CSC și 
a acțiunilor în vederea reducerii sarcinii 
administrative pentru beneficiari.

(1) Fiecare program stabilește o strategie 
pentru contribuția programului la Strategia
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii în 
concordanță cu cadrul strategic comun și 
cu contractul de parteneriat. Fiecare 
program include măsurile luate pentru a 
asigura punerea în aplicare eficace, 
eficientă și coordonată a fondurilor CSC 
prin aplicarea procedurilor din domeniul 
concurenței și a acțiunilor în vederea 



PE491.052v01-00 152/166 AM\903901RO.doc

RO

reducerii sarcinii administrative pentru 
beneficiari.

Or. de

Amendamentul 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare program stabilește o strategie 
pentru contribuția programului la strategia
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii în 
concordanță cu cadrul strategic comun și 
cu contractul de parteneriat. Fiecare 
program include măsurile luate pentru a 
asigura punerea în aplicare eficace, 
eficientă și coordonată a fondurilor CSC și 
a acțiunilor în vederea reducerii sarcinii 
administrative pentru beneficiari.

(1) Fiecare program stabilește o strategie 
pentru contribuția programului la 
necesitățile regionale și locale, cu referire 
la cadrul strategic comun și cu contractul 
de parteneriat. Fiecare program include 
măsurile luate pentru a asigura punerea în 
aplicare eficace, eficientă și coordonată a 
fondurilor CSC și a acțiunilor în vederea 
reducerii sarcinii administrative pentru 
beneficiari.

Or. en

Amendamentul 759
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare program stabilește o strategie 
pentru contribuția programului la strategia
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii în 
concordanță cu cadrul strategic comun și 
cu contractul de parteneriat. Fiecare 
program include măsurile luate pentru a 
asigura punerea în aplicare eficace, 
eficientă și coordonată a fondurilor CSC și 

(1) Fiecare program stabilește o strategie 
pentru contribuția programului la Strategia
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii în 
concordanță cu cadrul strategic comun și 
cu contractul de parteneriat. Fiecare 
program include măsurile luate pentru a 
asigura punerea în aplicare eficace, 
eficientă și coordonată a fondurilor CSC.
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a acțiunilor în vederea reducerii sarcinii 
administrative pentru beneficiari.

Or. en

Amendamentul 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care statele membre și 
regiunile participă la strategii 
macroregionale sau la strategii privind 
bazinele maritime, programul este 
coordonat cu aceste strategii, în 
conformitate cu contractul de parteneriat, 
pentru a asigura alocări suficiente din 
fonduri pentru aceste strategii.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe o coordonare strânsă între fonduri, strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime cu scopul de a asigura alocări suficiente din fonduri 
acestor strategii.

Amendamentul 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare prioritate stabilește indicatori 
pentru a evalua progresul înregistrat în 
punerea în aplicare a programului în 
vederea atingerii obiectivelor ca bază 
pentru monitorizarea, evaluarea și 

Fiecare prioritate stabilește indicatori 
calitativi și cantitativi măsurabili pentru a 
evalua progresul înregistrat în punerea în 
aplicare a programului în vederea atingerii 
obiectivelor ca bază pentru monitorizarea, 
evaluarea și examinarea performanțelor. 
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examinarea performanțelor. Aceștia includ: Aceștia includ:

Or. en

Amendamentul 762
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare prioritate stabilește indicatori 
pentru a evalua progresul înregistrat în 
punerea în aplicare a programului în 
vederea atingerii obiectivelor ca bază 
pentru monitorizarea, evaluarea și 
examinarea performanțelor. Aceștia includ:

Fiecare prioritate stabilește indicatori 
calitativi și cantitativi pentru a evalua 
progresul înregistrat în punerea în aplicare 
a programului în vederea atingerii 
obiectivelor ca bază pentru monitorizarea, 
evaluarea și examinarea performanțelor. 
Aceștia includ:

Or. en

Amendamentul 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dacă este cazul, indicatorii privind 
contribuția programului la strategiile 
macroregionale și la strategiile privind 
bazinele maritime.

Or. en

Justificare

Ar trebui să existe o coordonare strânsă între fonduri, strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime cu scopul de a asigura alocări suficiente de fonduri 
pentru aceste strategii.
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Amendamentul 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare fond CSC, normele specifice 
fondurilor stabilesc indicatori comuni și 
pot prevedea indicatori specifici fiecărui 
program.

Pentru fiecare fond CSC, normele specifice 
fondurilor stabilesc indicatori calitativi și 
cantitativi măsurabili comuni și pot 
prevedea indicatori specifici fiecărui 
program.

Or. en

Amendamentul 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) indicatorii referitori la principiile 
orizontale prevăzute la articolele 7 și 8;

Or. en

Amendamentul 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare program, cu excepția celor care 
acoperă numai asistența tehnică, include o 
descriere a acțiunilor de întreprins, luând 
în considerare principiile enunțate la 

(4) Fiecare program, cu excepția celor care 
acoperă numai asistența tehnică, include
obiective calitative și cantitative 
măsurabile și ținte pentru indicatorii 
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articolele 7 și 8. referitori la principiile orizontale stabilite 
la articolele 7 și 8, care, dacă este necesar, 
completează indicatorii specifici fiecărui 
program și acțiunilor specifice care 
trebuie întreprinse în scopul respectării 
principiilor enunțate la articolele 7 și 8. 

Or. en

Amendamentul 767
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare program, cu excepția celor care 
acoperă numai asistența tehnică, include o 
descriere a acțiunilor de întreprins, luând în 
considerare principiile enunțate la 
articolele 7 și 8.

(4) Fiecare program, cu excepția celor care 
acoperă numai asistența tehnică, include o 
descriere a acțiunilor de întreprins, luând în
considerare principiile enunțate la 
articolele 7 și 8, dacă acestea nu au fost 
descrise suficient în contractul de 
parteneriat;

Or. en

Amendamentul 768
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 24 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fiecare program stabilește acțiunile 
întreprinse pentru implicarea partenerilor 
menționați la articolul 5 în toate etapele 
de pregătire, implementare, evaluare și 
monitorizare a programului, în 
conformitate cu codul european de 
conduită menționat la articolul 5, inclusiv 
o listă a partenerilor implicați, 
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modalitatea de selecție a acestora, 
responsabilitățile și punctele de vedere 
exprimate de aceștia în legătură cu 
conținutul programului și cu privire la 
punerea în aplicare a principiului 
parteneriatului;

Or. en

Amendamentul 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fiecare program, plan și proiect se 
bazează pe o evaluare a capacității de 
limitare a emisiilor de dioxid de carbon, 
în conformitate cu obiectivele UE 2020. 
Comisia definește o metodologie comună 
pentru aceste evaluări în conformitate cu 
procedura indicată la articolul 143.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se garanteze că investițiile UE corespund obiectivelor UE 2020: aceasta ar 
trebui să includă o evaluare a capacității de limitare a emisiilor de dioxid de carbon, un 
instrument esențial pentru a garanta că programele nu sunt contraproductive obiectivelor 
climatice ale UE până în 2020.

Amendamentul 770
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 24 – alineatul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Fiecare program prezintă dovezi 
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conform cărora autoritățile regionale și 
locale și populația pe al căror teritoriu se 
desfășoară programul au fost implicate 
intens în pregătirea și aprobarea 
programului, punctele de vedere ale 
acestora cu privire la conținutul 
programelor au fost luate în considerare, 
iar, în cazurile în care programul se 
transmite în ciuda unor preocupări 
serioase exprimate de una sau de mai 
multe autorități regionale și locale sau de 
societatea civilă din acest teritoriu, se 
furnizează o justificare întemeiată.

Or. en

Amendamentul 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Pentru a garanta conformitatea cu 
dreptul Uniunii astfel cum este prevăzut 
la articolul 6, fiecare program trebuie să 
îndeplinească cerințele Directivei privind 
evaluarea strategică de mediu 
(2001/42/CE), ale Directivei faună-floră-
habitat (92/43/CEE), ale Directivei-cadru 
privind apa (2000/60/CE), ale Directivei 
privind conservarea păsărilor sălbatice 
(2000/147/CE). În plus, proiectele majore 
menționate la articolul 90 sunt evaluate 
din punctul de vedere al efectelor lor 
asupra mediului, în conformitate cu 
Directivele 85/337/CEE și 97/11/CE ale 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 772
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fiecare program, cu excepția celor în 
cazul cărora asistența tehnică este efectuată 
în cadrul unui program specific, stabilește 
valoarea orientativă a contribuției care se 
va utiliza pentru obiectivele în materie de 
schimbări climatice.

(5) Fiecare program, cu excepția celor în 
cazul cărora asistența tehnică este efectuată 
în cadrul unui program specific, stabilește 
valoarea orientativă a contribuției care se 
va utiliza pentru ca obiectivele în materie 
de schimbări climatice să se bazeze pe 
evaluarea capacității de limitare a 
emisiilor de dioxid de carbon, în 
conformitate cu obiectivele Strategiei 
Uniunii pentru creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. Comisia 
definește o metodologie comună pentru 
aceste evaluări în conformitate cu 
procedura indicată la articolul 143.

Or. en

Amendamentul 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fiecare program, cu excepția celor în 
cazul cărora asistența tehnică este efectuată 
în cadrul unui program specific, stabilește 
valoarea orientativă a contribuției care se 
va utiliza pentru obiectivele în materie de 
schimbări climatice.

(5) Fiecare program, cu excepția celor în 
cazul cărora asistența tehnică este efectuată 
în cadrul unui program specific, stabilește 
valoarea orientativă a contribuției care se 
va utiliza pentru obiectivele în materie de 
schimbări climatice și biodiversitate, 
inclusiv Natura 2000, astfel cum s-a 
solicitat în cadrele de acțiune structurate 
în funcție de priorități.

Or. en
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Justificare

Urmărirea biodiversității este deja introdusă în dimensiunea externă a bugetului UE 
(fondurile de dezvoltare) și ar trebui să fie integrată în întregul buget al UE, cu scopul de a 
monitoriza progresele înregistrate în vederea realizării obiectivului UE de stopare a 
declinului biodiversității până în 2020. Concepute pentru a pune în aplicare articolul 8 din 
Directiva privind habitatele, cadrele de acțiune Natura 2000 structurate în funcție de 
priorități sunt instrumente de identificare a volumului de finanțare angajat la nivel național 
pentru realizarea efectivă a obiectivelor rețelei Natura 2000.

Amendamentul 774
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fiecare program, cu excepția celor în 
cazul cărora asistența tehnică este efectuată 
în cadrul unui program specific, stabilește 
valoarea orientativă a contribuției care se 
va utiliza pentru obiectivele în materie de 
schimbări climatice.

(5) Fiecare program, cu excepția celor în 
cazul cărora asistența tehnică este efectuată 
în cadrul unui program specific, stabilește 
valoarea orientativă a contribuției care se 
va utiliza pentru obiectivele în materie de 
schimbări climatice, a incluziunii sociale 
și a reducerii sărăciei; 

Or. it

Amendamentul 775
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fiecare program, cu excepția celor în 
cazul cărora asistența tehnică este efectuată 
în cadrul unui program specific, stabilește 
valoarea orientativă a contribuției care se 
va utiliza pentru obiectivele în materie de 
schimbări climatice.

(5) Fiecare program, cu excepția celor în 
cazul cărora asistența tehnică este efectuată 
în cadrul unui program specific, stabilește 
valoarea orientativă a contribuției care se 
va utiliza pentru obiectivele în materie de 
schimbări climatice, pe baza categoriilor 
de intervenții din cadrul programelor 
operaționale.
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Amendamentul 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 24 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Fiecare program, plan și proiect din 
domeniul transportului și al mobilității se 
bazează pe o evaluare a efectelor asupra 
siguranței și pe evitarea accidentelor, în 
conformitate cu obiectivul UE de a reduce 
accidentele grave cu 50 % până în 2020.

Or. en

Amendamentul 777
Monika Smolková, Anna Záborská

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24a
Con ținutul programelor finanțate din 
fonduri de dezvoltare macroregională
(1) Fiecare program finanțat din fonduri 
de dezvoltare macroregională stabilește o 
strategie pentru contribuția programului 
la Strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în concordanță cu cadrul 
strategic comun și cu strategia 
macroregională aprobată. Fiecare 
program finanțat din fonduri de 
dezvoltare macroregională include 
măsurile luate pentru a asigura punerea 
în aplicare eficace, eficientă și coordonată 
a fondurilor CSC și a acțiunilor în 
vederea reducerii sarcinii administrative 
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pentru beneficiari.
(2) Fiecare program finanțat din fonduri 
de dezvoltare macroregională definește 
priorități conforme cu prioritățile 
strategiei macroregionale aprobate, 
stabilind obiective specifice și alocări 
financiare pentru sprijinul din fondurile 
CSC.
(3) Fiecare prioritate definește indicatorii 
de evaluare a progreselor și 
performanțelor unui fond de dezvoltare 
macroregională, în vederea atingerii 
obiectivelor de monitorizare, de evaluare
și de analiză a eficienței.

Printre priorități se numără:

(a) indicatori financiari referitori la 
cheltuielile alocate;

(b) indicatori de randament referitori la 
activitățile sprijinite;

(c) indicatori de rezultate referitori la 
priorități. 

Normele specifice fondurilor definesc 
indicatorii generali pentru fiecare fond 
CSC. Pot fi furniza ți și indicatorii 
specifici programelor individuale 
finanțate din fonduri de dezvoltare 
macroregională.

(4) Fiecare program finanțat din fonduri 
de dezvoltare macroregională con ține o 
listă de măsuri în vederea punerii în 
aplicare a principiilor prevăzute la 
articolele 7 și 8.

(5) Statele membre care înființează un 
fond de dezvoltare macroregională 
elaborează un program finanțat din 
fonduri de dezvoltare macroregională, în 
conformitate cu normele specifice 
fondului.

Or. sk
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Justificare

Se ia în considerare componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează conformitatea 
programelor cu prezentul regulament, 
normele specifice fondurilor, contribuția 
efectivă a acestora la obiectivele tematice 
și la prioritățile Uniunii specifice fiecărui 
fond CSC, cadrul strategic comun, 
contractul de parteneriat, recomandările 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat și 
recomandările Consiliului, adoptate în 
conformitate cu articolul 148 alineatul (4) 
din tratat, ținând cont de evaluarea ex ante.
Evaluarea abordează, în special, gradul de 
adecvare a strategiei programului, 
obiectivele corespunzătoare, indicatorii, 
țintele și alocarea resurselor bugetare.

(1) Comisia evaluează conformitatea 
programelor cu prezentul regulament, 
normele specifice fondurilor, contribuția 
efectivă a acestora la obiectivele tematice 
și la prioritățile Uniunii specifice fiecărui 
fond CSC, cadrul strategic comun, 
contractul de parteneriat, ținând cont de 
evaluarea ex ante. Evaluarea abordează, în 
special, gradul de adecvare și de 
fezabilitate a strategiei programului, 
obiectivele corespunzătoare, indicatorii, 
țintele și alocarea resurselor bugetare.

Or. fr

Amendamentul 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează conformitatea 
programelor cu prezentul regulament, 
normele specifice fondurilor, contribuția 
efectivă a acestora la obiectivele tematice 
și la prioritățile Uniunii specifice fiecărui 

(1) Comisia evaluează conformitatea 
programelor cu prezentul regulament, 
normele specifice fondurilor, contribuția 
efectivă a acestora la obiectivele tematice 
și la prioritățile Uniunii specifice fiecărui 
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fond CSC, cadrul strategic comun, 
contractul de parteneriat, recomandările 
adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat și 
recomandările Consiliului, adoptate în 
conformitate cu articolul 148 alineatul (4) 
din tratat, ținând cont de evaluarea ex ante. 
Evaluarea abordează, în special, gradul de 
adecvare a strategiei programului, 
obiectivele corespunzătoare, indicatorii, 
țintele și alocarea resurselor bugetare.

fond CSC, cadrul strategic comun, 
contractul de parteneriat, recomandările 
relevante adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat și 
recomandările relevante ale Consiliului, 
adoptate în conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din tratat, ținând cont de 
evaluarea ex ante. Evaluarea abordează, în 
special, gradul de adecvare a strategiei 
programului, obiectivele corespunzătoare, 
indicatorii, țintele și alocarea resurselor 
bugetare.

Or. en

Amendamentul 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia formulează observații în 
termen de trei luni de la data prezentării 
programului. Statul membru furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare și, după caz, revizuiește 
programul propus.

(2) Comisia formulează observații în 
termen de o lună de la data prezentării 
programului. Statul membru furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare și, după caz, revizuiește 
programul propus.

Or. it

Justificare

Se solicită reducerea termenului de adoptare a programelor operaționale, pentru a evita 
întârzierile în legătură cu lansarea programului.

Amendamentul 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 25 – alineatul 3



AM\903901RO.doc 165/166 PE491.052v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În conformitate cu normele specifice 
fiecărui fond, Comisia aprobă fiecare 
program în termen de maximum șase luni 
de la transmiterea oficială a acestuia de 
către statul (statele) membru (membre), cu 
condiția ca orice observații formulate de 
Comisie să fi fost luate în considerare în 
mod satisfăcător, dar nu înainte de 1 
ianuarie 2014 sau de adoptarea de către 
Comisie a unei decizii de aprobare a 
contractului de parteneriat.

(3) În conformitate cu normele specifice 
fiecărui fond, Comisia aprobă fiecare 
program în termen de maximum trei luni 
de la transmiterea oficială a acestuia de 
către statul (statele) membru (membre), cu 
condiția ca orice observații formulate de 
Comisie să fi fost luate în considerare în 
mod satisfăcător, dar nu înainte de 1 
ianuarie 2014 sau de adoptarea de către 
Comisie a unei decizii de aprobare a 
contractului de parteneriat.

Or. it

Justificare

Se solicită reducerea termenului de adoptare a programelor operaționale, pentru a evita 
întârzierile în legătură cu lansarea programului.

Amendamentul 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a
Procedura de aprobare a programelor 
finanțate din fonduri de dezvoltare 
macroregională
(1) Comisia evaluează conformitatea 
programelor de dezvoltare 
macroregională cu prezentul regulament, 
normele specifice fondurilor, contribuția 
efectivă a acestora la obiectivele tematice 
și la prioritățile Uniunii specifice fiecărui 
fond CSC, strategia macroregională 
aprobată, contractul încheiat de statele 
membre privind fondul de dezvoltare 
macroregională, recomandările adresate 
fiecărei țări în temeiul articolului 121 
alineatul (2) din tratat și recomandările 
Consiliului, adoptate în conformitate cu 
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articolul 148 alineatul (4) din tratat. 
Evaluarea abordează, în special, gradul 
de adecvare a strategiei programului 
finanțat din fonduri de dezvoltare 
macroregională, obiectivele 
corespunzătoare, indicatorii, țintele și 
alocarea resurselor bugetare.

(2) Comisia formulează observații în 
termen de trei luni de la data prezentării 
programului. Statele membre care au 
înființat un fond de dezvoltare 
macroregională furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare și, 
după caz, revizuiesc programul propus 
pentru finanțare din fondul de dezvoltare 
macroregională.

(3) Comisia aprobă fiecare program 
finanțat din fonduri de dezvoltare 
macroregională, în conformitate cu 
normele specifice fondului, în termen de 
maximum șase luni de la data depunerii 
oficiale a programului de către un stat 
membru sau de către statele membre, cu 
condiția să se fi realizat toate revizuirile 
propuse de către Comisie.

Or. sk

Justificare

Se ia în considerare componenta inovatoare a cadrului strategic comun. 


