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Amendamentul 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile de modificare a programelor 
transmise de un stat membru sunt motivate
în mod corespunzător și prezintă, în 
special, impactul preconizat al 
modificărilor aduse programului asupra 
realizării strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și a obiectivelor specifice 
definite în program, având în vedere cadrul 
strategic comun și contractul de 
parteneriat. Cererile sunt însoțite de 
programul revizuit și, după caz, de un 
contract de parteneriat revizuit.

Cererile de modificare a programelor 
transmise de un stat membru sunt 
elaborate în mod corespunzător în 
conformitate cu articolul 5, sunt motivate
și prezintă, în special, impactul preconizat 
al modificărilor aduse programului asupra 
realizării strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și a obiectivelor specifice 
definite în program, având în vedere cadrul 
strategic comun și contractul de 
parteneriat. Cererile sunt însoțite de 
programul revizuit și, după caz, de un 
contract de parteneriat revizuit.

Or. fr

Amendamentul 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererile de modificare a programelor 
transmise de un stat membru sunt motivate 
în mod corespunzător și prezintă, în 
special, impactul preconizat al 
modificărilor aduse programului asupra 
realizării strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și a obiectivelor specifice 
definite în program, având în vedere cadrul 
strategic comun și contractul de 

Cererile de modificare a programelor 
transmise de un stat membru sunt motivate 
în mod corespunzător și prezintă, în 
special, impactul preconizat al 
modificărilor aduse programului asupra 
realizării strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și pentru dezvoltare durabilă, 
precum și asupra obiectivelor specifice 
definite în program, având în vedere cadrul 
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parteneriat. Cererile sunt însoțite de 
programul revizuit și, după caz, de un 
contract de parteneriat revizuit.

strategic comun și contractul de 
parteneriat. Cererile se elaborează în 
conformitate cu cerințele prevăzute la 
articolul 24, în special cele referitoare la 
principiile orizontale, inclusiv principiul 
parteneriatului și abordarea bazată pe 
guvernanța pe mai multe niveluri 
menționată la articolul 5.

Or. en

Amendamentul 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în conformitate cu alineatul (1), 
ținând cont de justificarea oferită de statul 
membru. Comisia poate face observații și 
statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare. În 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor, Comisia aprobă cererile de 
modificare a unui program în termen de cel 
mult cinci luni de la transmiterea lor 
oficială de către statul membru, cu condiția 
ca orice observații făcute de Comisie să fi 
fost luate în considerare în mod 
corespunzător. Decizia modifică în același 
timp, dacă este necesar, decizia de 
aprobare a contractului de parteneriat, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3).

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în conformitate cu alineatul (1), 
ținând cont de justificarea oferită de statul 
membru. Comisia poate face observații și 
statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare. În 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor, Comisia aprobă cererile de 
modificare a unui program în termen de cel 
mult trei luni de la transmiterea lor oficială 
de către statul membru, cu condiția ca orice 
observații făcute de Comisie să fi fost luate 
în considerare în mod corespunzător. 
Decizia modifică în același timp, dacă este 
necesar, decizia de aprobare a contractului 
de parteneriat, în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 26 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în conformitate cu alineatul (1), 
ținând cont de justificarea oferită de statul 
membru. Comisia poate face observații și 
statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare. În 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor, Comisia aprobă cererile de 
modificare a unui program în termen de cel 
mult cinci luni de la transmiterea lor 
oficială de către statul membru, cu condiția 
ca orice observații făcute de Comisie să fi 
fost luate în considerare în mod 
corespunzător. Decizia modifică în același 
timp, dacă este necesar, decizia de 
aprobare a contractului de parteneriat, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3).

(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în conformitate cu alineatul (1), 
ținând cont de justificarea oferită de statul 
membru. Comisia poate face observații și 
statul membru furnizează Comisiei toate 
informațiile suplimentare necesare. În 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor, Comisia aprobă cererile de 
modificare a unui program în termen de cel 
mult două luni de la transmiterea lor 
oficială de către statul membru, cu condiția 
ca orice observații făcute de Comisie să fi 
fost luate în considerare în mod 
corespunzător. Decizia modifică în același 
timp, dacă este necesar, decizia de 
aprobare a contractului de parteneriat, în 
conformitate cu articolul 15 alineatul (3).

Or. it

Justificare

Este necesară o reducere a termenului-limită de modificare a programelor operaționale din 
partea Comisiei.

Amendamentul 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26a
Modificarea programelor pentru 
fondurile de dezvoltare macroregională
(1) Cererile de modificare a unui program 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională transmise de un grup de 
state membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională sunt motivate 
în mod corespunzător și prezintă, în 
special, impactul preconizat al 
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modificărilor aduse programului pentru 
fondul de dezvoltare macroregională 
asupra realizării strategiei Uniunii pentru 
o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, și obiectivele 
specifice definite în programul pentru 
fondul de dezvoltare macroregională, 
având în vedere cadrul strategic comun și 
acordurile încheiate de grupul de state 
membre privind înființarea unui fond de 
dezvoltare macroregională. Aceste cereri 
sunt însoțite de programul revizuit pentru 
un fond de dezvoltare macroregională.
(2) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în conformitate cu alineatul (1), 
ținând seama de justificarea oferită de 
grupul de state membre care au înființat 
un fond de dezvoltare macroregională.
Comisia poate face observații, iar grupul 
de state membre care au înființat un fond 
de dezvoltare macroregională furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare. În conformitate cu normele 
specifice fondurilor, Comisia aprobă 
cererile de modificare a unui program 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională în termen de cel mult 
cinci luni de la transmiterea lor oficială 
de către grupul de state membre care au 
înființat un fond de dezvoltare 
macroregională, cu condiția ca orice 
observații făcute de Comisie să fi fost 
luate în considerare în mod corespunzător.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 27 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) BEI poate, la cererea statelor membre, 
să participe la pregătirea contractului de 
parteneriat, precum și la activitățile legate 
de pregătirea operațiunilor, în special 
pentru proiectele majore, instrumentele 
financiare și parteneriatele public-privat.

(1) BEI poate, la cererea statelor membre, 
să participe la pregătirea contractului de 
parteneriat, sau, la cererea unui grup de 
state membre care a decis să înființeze un 
fond de dezvoltare macroregională, poate 
participa la pregătirea acordurilor privind 
înființarea unui fond de dezvoltare 
macroregională, precum și la activitățile 
legate de pregătirea operațiunilor, în 
special pentru proiectele majore, 
instrumentele financiare și parteneriatele 
public-privat.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) BEI poate, la cererea statelor membre, 
să participe la pregătirea contractului de 
parteneriat, precum și la activitățile legate 
de pregătirea operațiunilor, în special
pentru proiectele majore, instrumentele 
financiare și parteneriatele public-privat.

(1) BEI poate, la cererea statelor membre, 
să participe la pregătirea contractului de 
parteneriat, precum și la activitățile legate 
de pregătirea operațiunilor, proiectele la 
scară largă și mică care oferă un potențial 
semnificativ de inovare, instrumentele 
financiare și parteneriatele public-privat.

Or. en

Amendamentul 790
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate să consulte BEI înaintea 
adoptării contractului de parteneriat sau a 
programelor.

(2) Comisia poate să consulte BEI înaintea 
adoptării contractului de parteneriat și a 
acordurilor încheiate de un grup de state 
membre referitoare la înființarea unui 
fond de dezvoltare macroregională sau a 
programelor și programelor pentru 
fonduri de dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate să invite BEI să 
analizeze calitatea tehnică și viabilitatea 
economică și financiară a proiectelor 
majore și să ofere asistență în ceea ce 
privește instrumentele financiare care 
urmează a fi aplicate sau elaborate.

(3) Comisia poate să invite BEI să 
analizeze calitatea tehnică, viabilitatea 
economică și financiară, precum și 
sustenabilitatea proiectelor majore și să 
ofere asistență în ceea ce privește 
instrumentele financiare care urmează a fi 
aplicate sau elaborate.

Or. en

Amendamentul 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 2 – capitolul IIa (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea teritorială

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a permite participarea tuturor fondurilor CSC (inclusiv a 
Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală și a Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime) la investițiile teritoriale integrate. În acest scop, dispozițiile articolului 99 
trebuie să fie mutate în partea întâi a regulamentului și trebuie introdus un capitol nou.

Amendamentul 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27a
Investiții teritoriale integrate

(1) În cazul în care o strategie de 
dezvoltare urbană sau o altă strategie 
teritorială sau pact, astfel cum sunt 
definite la articolul 12 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. … [FSE], necesită 
o abordare integrată care implică 
investiții în mai multe axe prioritare din 
unul sau mai multe programe 
operaționale, acțiunea se desfășoară ca o 
investiție teritorială integrată (denumită 
în continuare „ITI”).
(2) Programele operaționale relevante 
identifică ITI planificate și prevăd alocări 
financiare orientative din fiecare axă 
prioritară pentru fiecare ITI.
(3) Statul membru sau autoritatea de 
management poate desemna unul sau mai 
multe organisme intermediare, inclusiv 
autorități locale, organisme de dezvoltare 
regională sau organizații 
neguvernamentale, care să gestioneze și 
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să implementeze o ITI.
(4) Statul membru sau autoritățile de 
management relevante se asigură că 
sistemul de monitorizare pentru 
programul operațional prevede 
identificarea operațiunilor și a realizărilor 
unei axe prioritare care contribuie la o 
ITI.

Or. en

Justificare

Scopul amendamentului este de a permite participarea tuturor fondurilor CSC (inclusiv a 
Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondului european pentru pescuit și 
afaceri maritime) la investițiile teritoriale integrate. În acest scop, dispozițiile articolului 99 
trebuie să fie mutate la partea întâi a regulamentului.

Amendamentul 794
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea Comunității, care este 
denumită dezvoltare locală LEADER în 
contextul FEADR:

(1) Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea autorităților locale în 
strâns parteneriat cu actorii locali, care 
este denumită dezvoltare locală LEADER 
în contextul FEADR:

Or. fr

Amendamentul 795
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea Comunității, care este 

(1) Dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea Comunității, care este 
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denumită dezvoltare locală LEADER în 
contextul FEADR:

denumită de autoritățile locale, în 
parteneriat cu actorii locali, dezvoltare 
locală LEADER în contextul FEADR:

Or. en

Amendamentul 796
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se axează pe anumite teritorii 
subregionale;

(a) se axează pe anumite teritorii 
subregionale definite de statele membre în 
conformitate cu unitățile lor teritoriale 
specifice, după consultarea tuturor 
partenerilor menționați la articolul 5;

Or. en

Amendamentul 797
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49% din drepturile de vot;

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a autorităților locale în 
parteneriat cu actorii locali, ca grupuri de 
acțiune locală formate din reprezentanți ai 
intereselor socioeconomice locale ale 
sectoarelor public și privat și în cadrul 
cărora, la nivel decizional, nici sectorul 
public, nici un singur grup de interese nu 
poate deține mai mult de 49 % din 
drepturile de vot;

Or. en
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Amendamentul 798
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49 % din drepturile de vot;

(b) este plasată sub responsabilitatea 
autorităților locale în strâns parteneriat 
cu actorii locali, a grupurilor de acțiune 
locală formate din reprezentanți ai 
intereselor socioeconomice locale ale 
sectoarelor public și privat și în cadrul 
cărora, la nivel decizional, nici sectorul 
public, nici un singur grup de interese nu 
poate deține mai mult de 49 % din 
drepturile de vot;

Or. fr

Amendamentul 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49% din drepturile de vot;

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49% din drepturile de vot;
grupurile de acțiune locală includ 
grupurile LEADER existente, deja 
calificate în sensul Leader II1 sau 
Leader+2 sau în sensul articolului 62 din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 
(FEADR)3;
_____________
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1 Comunicarea Comisiei către statele 
membre de stabilire a orientărilor pentru 
subvențiile globale sau a unor programe 
operaționale integrate pentru care statele 
membre sunt invitate să prezinte cereri de 
asistență în cadrul unei inițiative privind 
dezvoltarea rurală (Leader II) (JO C 180, 
1.7.1994, p. 48).
2 Comunicarea Comisiei către statele 
membre din 14 aprilie 2000 de stabilire a 
liniilor directoare pentru inițiativa 
comunitară pentru dezvoltare rurală 
(Leader+) (JO C 139, 18.5.2000, p. 5).
Comunicare astfel cum a fost modificată 
ultima dată prin Comunicarea Comisiei 
de modificare a comunicării către statele 
membre din 14 aprilie 2000 de stabilire a 
liniilor directoare pentru inițiativa 
comunitară pentru dezvoltare rurală 
(Leader+) (JO C 294, 4.12.2003, p. 11).
3 Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului din 20 septembrie 2005 
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Or. en

Amendamentul 800
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49 % din drepturile de vot;

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a autorităților locale în 
parteneriat cu actorii locali, ca grupuri de 
acțiune locală formate din reprezentanți ai 
intereselor socioeconomice locale ale 
sectoarelor public și privat și în cadrul 
cărora, la nivel decizional, nici sectorul 
public, nici un singur grup de interese nu 
poate deține mai mult de 49 % din 
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drepturile de vot;

Or. en

Amendamentul 801
László Surján

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49% din drepturile de vot;

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat, deschise participării 
societății civile și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49 % din drepturile de vot;

Or. en

Amendamentul 802
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49 % din drepturile de vot;

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49 % din drepturile de vot, 
excepție făcând derogările cuprinse în 
programele operaționale, în cazul 
structurilor instituționalizate pentru 
strategia de dezvoltare locală existentă, 
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derogări care permit metode de vot 
diferite;

Or. it

Amendamentul 803
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține mai 
mult de 49% din drepturile de vot;

(b) este plasată sub responsabilitatea 
comunității, a grupurilor de acțiune locală 
formate din reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat și în cadrul cărora, la nivel 
decizional, nici sectorul public, nici un 
singur grup de interese nu poate deține, în 
principiu, mai mult de 49 % din drepturile 
de vot, în programele operaționale fiind 
admise exceptări pentru structurile 
instituționalizate existente de dezvoltare 
locală cu proceduri diferite de vot;

Or. en

Amendamentul 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) este realizată prin strategii de 
dezvoltare locală pe zone integrate și 
multisectoriale;

(c) este realizată prin strategii de 
dezvoltare locală durabilă pe zone 
integrate și multisectoriale, ținând cont de 
efectele pe termen lung;

Or. en
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Amendamentul 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) este elaborată ținând cont de 
necesitățile și potențialul local și include 
caracteristici inovatoare în context local, 
colaborare în rețea și, după caz, cooperare.

(d) este elaborată ținând cont de 
necesitățile și potențialul local și include 
caracteristici inovatoare și socioculturale 
în context local, colaborare în rețea și, după 
caz, cooperare.

Or. en

Amendamentul 806
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția fondurilor CSC la 
dezvoltarea locală este consecventă și 
coordonată între fondurile CSC. Acest 
lucru se asigură în special prin coordonarea 
activităților de consolidare a capacităților, 
de selecție, de aprobare și de finanțare a 
strategiilor de dezvoltare locală și a 
grupurilor de dezvoltare locală.

(2) Contribuția fondurilor CSC la 
dezvoltarea locală este consecventă și 
coordonată între fondurile CSC. Acest 
lucru se asigură în special prin coordonarea 
activităților de consolidare a capacităților, 
de selecție, de aprobare și de finanțare a 
strategiilor de dezvoltare locală și a 
grupurilor de dezvoltare locală cu
autoritățile locale.

Or. fr

Amendamentul 807
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția fondurilor CSC la 
dezvoltarea locală este consecventă și 
coordonată între fondurile CSC. Acest 
lucru se asigură în special prin coordonarea 
activităților de consolidare a capacităților, 
de selecție, de aprobare și de finanțare a 
strategiilor de dezvoltare locală și a 
grupurilor de dezvoltare locală.

(2) Contribuția fondurilor CSC la 
dezvoltarea locală este consecventă și 
coordonată între fondurile CSC. Acest 
lucru se asigură în special prin coordonarea 
activităților de consolidare a capacităților, 
de selecție, de aprobare și de finanțare a 
strategiilor de dezvoltare locală și a 
grupurilor de dezvoltare locală cu 
autoritățile locale.

Or. en

Amendamentul 808
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Aceste dispoziții privind dezvoltarea locală 
constituie o condiție prealabilă pentru 
instituirea investițiilor urbane și 
teritoriale integrate, astfel cum este 
prevăzut la articolul 93 din prezentul 
regulament și la articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. (...)/2012.

Or. en

Amendamentul 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O strategie de dezvoltare locală conține (1) O strategie de dezvoltare locală 
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cel puțin următoarele elemente: durabilă conține cel puțin următoarele 
elemente:

Or. en

Amendamentul 810
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) definirea zonei și a populației care fac 
obiectul strategiei;

(a) definirea zonei și a populației care fac 
obiectul strategiei, având în vedere 
funcționalitatea teritoriilor locale și 
legăturile între zonele urbane și cele 
rurale;

Or. en

Amendamentul 811
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) definirea zonei și a populației care fac 
obiectul strategiei;

(a) definirea zonei și populației care fac 
obiectul strategiei, având în vedere 
funcționalitatea teritoriilor locale și 
legăturile între zonele urbane și cele 
rurale;

Or. fr

Amendamentul 812
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) definirea zonei și a populației care fac 
obiectul strategiei;

(a) definirea zonei și a populației care fac 
obiectul strategiei, având în vedere 
funcționalitatea teritoriilor locale și 
legăturile între zonele urbane și cele 
rurale;

Or. en

Amendamentul 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o descriere a strategiei și a obiectivelor 
acesteia, o descriere a caracterului integrat 
și inovator al strategiei și o ierarhie a 
obiectivelor, inclusiv ținte clare și 
măsurabile pentru realizări și rezultate. 
Strategia este coerentă cu programele 
relevante ale tuturor fondurilor CSC 
implicate;

(c) o descriere a strategiei și a obiectivelor 
acesteia, o descriere a caracterului integrat 
și inovator al strategiei și o ierarhie a 
obiectivelor, inclusiv ținte clare și 
măsurabile pentru realizări și rezultate. 
Strategia este coerentă cu strategiile 
autorităților publice și cu programele 
relevante ale tuturor fondurilor CSC 
implicate;

Or. en

Amendamentul 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o descriere a strategiei și a obiectivelor 
acesteia, o descriere a caracterului 
integrat și inovator al strategiei și o 
ierarhie a obiectivelor, inclusiv ținte clare 
și măsurabile pentru realizări și rezultate.

(c) o descriere a strategiei și a obiectivelor 
acesteia, dovedind caracterul lor integrat;
în special, în ceea ce privește strategiile 
pentru zonele periurbane care implică 
parteneri urbani și actori rurali;
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Strategia este coerentă cu programele 
relevante ale tuturor fondurilor CSC 
implicate;

Or. fr

Amendamentul 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o descriere a strategiei și a obiectivelor 
acesteia, o descriere a caracterului 
integrat și inovator al strategiei și o 
ierarhie a obiectivelor, inclusiv ținte clare 
și măsurabile pentru realizări și rezultate.
Strategia este coerentă cu programele 
relevante ale tuturor fondurilor CSC 
implicate;

(c) o descriere a strategiei și a obiectivelor 
acesteia, cu accent pe caracterul său 
integrat, în special în ceea ce privește 
strategiile pentru zonele periurbane și
funcționale care implică atât parteneri 
urbani, cât și actori rurali;

Or. en

Justificarea

Este important ca strategiile de dezvoltare locală implementate să promoveze relațiile între 
zonele urbane și cele rurale. În plus, actorii locali din zonele periurbane ar trebui să fie pe 
deplin implicați în aceste strategii de dezvoltare locală.

Amendamentul 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o descriere a strategiei și a obiectivelor 
acesteia, o descriere a caracterului integrat 
și inovator al strategiei și o ierarhie a 
obiectivelor, inclusiv ținte clare și 

(c) o descriere a strategiei și a obiectivelor 
acesteia, o descriere a caracterului integrat 
și inovator al strategiei și o ierarhie a 
obiectivelor, inclusiv ținte clare și 
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măsurabile pentru realizări și rezultate. 
Strategia este coerentă cu programele 
relevante ale tuturor fondurilor CSC 
implicate;

măsurabile pentru realizări și rezultate. 
Strategia este coerentă cu programele 
relevante ale tuturor fondurilor CSC 
implicate și cu obiectivele orizontale 
stabilite în articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament;

Or. en

Amendamentul 817
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) planul financiar al strategiei, inclusiv 
alocarea planificată a fiecărui fond CSC.

(g) planul financiar al strategiei, inclusiv 
alocarea planificată a fiecărui fond CSC, 
precum și, în mod specific, utilizarea 
investițiilor teritoriale integrate, 
dezvoltarea urbană durabilă și planurile 
de acțiune comune.

Or. en

Amendamentul 818
László Surján

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) planificarea detaliată a consolidării 
capacităților pentru actorii locali, 
beneficiari și potențialii parteneri, în 
vederea pregătirii și implementării unor 
proiecte în funcție de necesitățile concrete 
ale zonei;

Or. en
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Amendamentul 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc criterii pentru 
selecția strategiilor de dezvoltare locală. 
Normele specifice fondurilor pot include 
criterii de selecție.

(2) Statele membre, în acord cu 
autoritățile regionale și locale și în 
conformitate cu principiile stabilite la 
articolul 4 alineatul (4) și la articolul 5,
stabilesc criterii pentru selecția strategiilor 
de dezvoltare locală. Normele specifice 
fondurilor pot include criterii de selecție.

Or. fr

Amendamentul 820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre stabilesc criterii pentru 
selecția strategiilor de dezvoltare locală. 
Normele specifice fondurilor pot include 
criterii de selecție.

(2) Statele membre stabilesc criterii pentru 
selecția strategiilor de dezvoltare locală 
durabilă. Normele specifice fondurilor pot 
include criterii de selecție.

Or. en

Amendamentul 821
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Strategiile de dezvoltare locală sunt 
alese de un comitet constituit în acest scop 

(3) Strategiile de dezvoltare locală sunt 
alese de un comitet constituit în acest scop 
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de către autoritățile de management 
aferente pentru programe.

de către autoritățile de management 
aferente pentru programe, iar partenerii 
menționați la articolul 5, în special 
partenerii sociali, sunt membri ai acestui 
comitet.

Or. en

Amendamentul 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Strategiile de dezvoltare locală sunt 
alese de un comitet constituit în acest scop 
de către autoritățile de management 
aferente pentru programe.

(3) Strategiile de dezvoltare locală 
durabilă sunt alese de un comitet constituit 
în acest scop de către autoritățile de 
management aferente pentru programe.
Partenerii menționați la articolul 5 sunt 
reprezentanți în mod corespunzător în 
acest comitet.

Or. en

Amendamentul 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Selectarea și aprobarea tuturor
strategiilor de dezvoltare locală se 
finalizează până la 31 decembrie 2015 cel 
târziu.

(4) Selectarea și aprobarea strategiilor de 
dezvoltare locală durabilă concepute și 
puse în aplicare de grupurile de acțiune 
locală existente se finalizează până la 
31 decembrie 2015 cel târziu, iar 
selectarea și aprobarea strategiilor de 
dezvoltare locală propuse de grupurile de 
acțiune locală nou-înființate se 
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finalizează până cel târziu la 
31 decembrie 2016.

Or. en

Amendamentul 824
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Decizia privind aprobarea unei strategii 
de dezvoltare locală de către autoritatea de 
management stabilește alocările pentru 
fiecare fond CSC. Aceasta stabilește, de 
asemenea, rolurile autorităților 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor relevante pentru toate 
sarcinile de punere în aplicare legate de 
strategie.

(5) Decizia privind aprobarea unei strategii 
de dezvoltare locală de către autoritatea de 
management stabilește alocările pentru 
fiecare fond CSC. Aceasta stabilește, de 
asemenea, rolurile autorităților locale
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor relevante pentru toate 
sarcinile de punere în aplicare legate de 
strategie.

Or. fr

Amendamentul 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Decizia privind aprobarea unei strategii 
de dezvoltare locală de către autoritatea de 
management stabilește alocările pentru 
fiecare fond CSC. Aceasta stabilește, de 
asemenea, rolurile autorităților 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor relevante pentru toate 
sarcinile de punere în aplicare legate de 
strategie.

(5) Decizia privind aprobarea unei strategii 
de dezvoltare locală durabilă de către 
autoritatea de management stabilește 
alocările pentru fiecare fond CSC. Aceasta 
stabilește, de asemenea, rolurile 
autorităților responsabile pentru punerea în 
aplicare a programelor relevante pentru 
toate sarcinile de punere în aplicare legate 
de strategie.
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Or. en

Amendamentul 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 privind definirea zonei și a 
populației care fac obiectul strategiei la 
care se face referire la alineatul 1 litera 
(a).

eliminat

Or. en

Justificare

Utilizarea de acte delegate pentru definirea zonei și a populației care intră sub incidența 
strategiei de dezvoltare locală este excesivă; autoritățile locale și regionale sunt, de obicei, 
responsabile pentru astfel de sarcini, întrucât este nevoie de cunoștințe locale detaliate.

Amendamentul 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 privind definirea zonei și a populației 
care fac obiectul strategiei la care se face 
referire la alineatul 1 litera (a).

eliminat

Or. es

Amendamentul 828
Herbert Dorfmann
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 privind definirea zonei și a populației 
care fac obiectul strategiei la care se face 
referire la alineatul 1 litera (a).

(6) În cadrul reglementărilor instituite de 
Comisia Europeană, definirea zonei și a 
populației care fac obiectul strategiei de 
dezvoltare locală este stabilită de 
autoritățile de programare responsabile la 
un nivel teritorial mai adecvat, pe baza 
condițiilor socioeconomice care există la 
nivel local.

Or. it

Justificare

În ceea ce privește LEADER, precum și teritoriile și zonele minime care pot fi selecționate de 
către autoritatea de gestionare, ar fi util să se precizeze că CE stabilește o normă generală 
care se adaptează ulterior în funcție de diferitele circumstanțe regionale și locale din 
perspectiva subsidiarității totale. 

Amendamentul 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Grupurile de acțiune locală elaborează și 
pun în aplicare strategiile de dezvoltare 
locală.

Grupurile de acțiune locală elaborează și 
pun în aplicare strategiile de dezvoltare 
locală durabilă.

Or. en

Amendamentul 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre definesc rolurile respective 
ale grupului de acțiune locală și autoritățile 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor relevante, pentru toate 
sarcinile de punere în aplicare legate de 
strategie.

Statele membre, în conformitate cu 
procedura stabilită la articolul 4 alineatul 
(4), definesc rolurile respective ale 
grupului de acțiune locală și autoritățile 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor relevante, pentru toate 
sarcinile de punere în aplicare legate de 
strategie.

Or. fr

Amendamentul 831
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea de management se asigură 
că grupurile de acțiune locală fie aleg un
partener din cadrul grupului în calitate de 
partener principal pentru aspectele 
administrative și financiare, fie se reunesc 
în cadrul unei structuri comune legal 
constituite.

(2) Autoritatea de management se asigură 
că grupurile de acțiune locală fie aleg o 
autoritate locală din cadrul grupului în 
calitate de partener principal pentru 
aspectele administrative și financiare, fie se 
reunesc în cadrul unei structuri comune 
publice legal constituite. În oricare dintre 
aceste cazuri, autoritatea de management
ar trebui să ia măsuri de evaluare a 
competențelor deținute de partenerul 
principal desemnat sau de structura 
comună constituită în ceea ce privește 
gestionarea proiectelor și a programelor .

Or. en

Amendamentul 832
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 30 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea de management se asigură 
că grupurile de acțiune locală fie aleg un 
partener din cadrul grupului în calitate de 
partener principal pentru aspectele 
administrative și financiare, fie se reunesc 
în cadrul unei structuri comune legal 
constituite.

(2) Autoritatea de management se asigură 
că grupurile de acțiune locală fie aleg o 
autoritate locală din cadrul grupului în 
calitate de partener principal pentru 
aspectele administrative și financiare, fie se 
reunesc în cadrul unei structuri comune 
publice legal constituite.

Or. fr

Amendamentul 833
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea de management se asigură 
că grupurile de acțiune locală fie aleg un
partener din cadrul grupului în calitate de 
partener principal pentru aspectele 
administrative și financiare, fie se reunesc 
în cadrul unei structuri comune legal 
constituite.

(2) Autoritatea de management se asigură 
că grupurile de acțiune locală fie aleg o 
autoritate locală din cadrul grupului în 
calitate de partener principal pentru 
aspectele administrative și financiare, fie se 
reunesc în cadrul unei structuri comune 
publice legal constituite.

Or. en

Amendamentul 834
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 30 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consolidarea capacității actorilor locali 
de a dezvolta și implementa operațiunile;

(a) consolidarea capacității actorilor locali 
de a dezvolta și implementa operațiunile și 
promovarea activă a asimilării de către 
aceștia a capacităților și competențelor de 
gestionare a proiectelor și programelor;
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Or. en

Amendamentul 835
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 30 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conceperea unor proceduri și criterii de 
selecție nediscriminatorii și transparente în 
ceea ce privește selectarea operațiunilor, 
care să evite conflictele de interese și să 
garanteze că cel puțin 50 % din voturile 
privind deciziile de selecție reprezintă 
parteneri din afara sectorului public, 
oferind posibilitatea contestării deciziilor 
de selecție și permițând selecția prin 
procedură scrisă;

(b) conceperea unor proceduri și criterii de 
selecție nediscriminatorii și transparente în 
ceea ce privește selectarea operațiunilor, 
care să evite conflictele de interese și să 
garanteze că cel puțin 50 % din voturile 
privind deciziile de selecție reprezintă 
parteneri din afara sectorului public 
(privați și asociații), oferind posibilitatea 
contestării deciziilor de selecție și 
permițând selecția prin procedură scrisă;

Or. en

Amendamentul 836
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 30 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conceperea unor proceduri și criterii de 
selecție nediscriminatorii și transparente în 
ceea ce privește selectarea operațiunilor, 
care să evite conflictele de interese și să 
garanteze că cel puțin 50 % din voturile 
privind deciziile de selecție reprezintă 
parteneri din afara sectorului public, 
oferind posibilitatea contestării deciziilor 
de selecție și permițând selecția prin 
procedură scrisă;

(b) conceperea unor proceduri și criterii de 
selecție nediscriminatorii și transparente în 
ceea ce privește selectarea operațiunilor, 
care să evite conflictele de interese și să 
garanteze că cel puțin 40 % din voturile 
privind deciziile de selecție reprezintă 
parteneri din afara sectorului public și din 
structuri asociative, oferind posibilitatea 
contestării deciziilor de selecție și 
permițând selecția prin procedură scrisă;

Or. fr
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Amendamentul 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 30 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conceperea unor proceduri și criterii de 
selecție nediscriminatorii și transparente în 
ceea ce privește selectarea operațiunilor, 
care să evite conflictele de interese și să 
garanteze că cel puțin 50 % din voturile 
privind deciziile de selecție reprezintă 
parteneri din afara sectorului public, 
oferind posibilitatea contestării deciziilor 
de selecție și permițând selecția prin 
procedură scrisă;

(b) conceperea unor proceduri și criterii de 
selecție care să țină cont de egalitatea 
între femei și bărbați, nediscriminatorii și 
transparente în ceea ce privește selectarea 
operațiunilor, care să evite conflictele de 
interese și să garanteze că cel puțin 50 % 
din voturile privind deciziile de selecție 
reprezintă parteneri din afara sectorului 
public, oferind posibilitatea contestării 
deciziilor de selecție și permițând selecția 
prin procedură scrisă;

Or. en

Amendamentul 838
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 30 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) conceperea unor proceduri și criterii de 
selecție nediscriminatorii și transparente în 
ceea ce privește selectarea operațiunilor, 
care să evite conflictele de interese și să 
garanteze că cel puțin 50 % din voturile 
privind deciziile de selecție reprezintă 
parteneri din afara sectorului public, 
oferind posibilitatea contestării deciziilor 
de selecție și permițând selecția prin 
procedură scrisă;

(b) conceperea unor proceduri și criterii de 
selecție nediscriminatorii și transparente în 
ceea ce privește selectarea operațiunilor, 
care să evite conflictele de interese și să 
garanteze că cel puțin 40 % din voturile 
privind deciziile de selecție reprezintă
parteneri din afara sectorului public 
(privați și asociații), oferind posibilitatea 
contestării deciziilor de selecție și 
permițând selecția prin procedură scrisă;

Or. en
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Amendamentul 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 30 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea coerenței cu strategia de 
dezvoltare locală cu ocazia selecționării 
operațiunilor, prin stabilirea priorităților în 
funcție de contribuția adusă la atingerea 
obiectivelor și țintelor strategiei;

(c) asigurarea coerenței cu strategia de 
dezvoltare locală durabilă cu ocazia 
selecționării operațiunilor, prin stabilirea 
priorităților în funcție de contribuția adusă 
la atingerea obiectivelor și țintelor 
strategiei;

Or. en

Amendamentul 840
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 30 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigurarea coerenței cu strategia de 
dezvoltare locală cu ocazia selecționării 
operațiunilor, prin stabilirea priorităților în 
funcție de contribuția adusă la atingerea 
obiectivelor și țintelor strategiei;

(c) asigurarea punerii în aplicare a 
strategiei de dezvoltare locală cu ocazia 
selecționării operațiunilor și a investițiilor 
eligibile, prin stabilirea priorităților în 
funcție de contribuția adusă la atingerea 
obiectivelor, a planului de acțiune și a
țintelor strategiei;

Or. pt

Justificare

Este esențial ca rolul principal al grupurilor de acțiune locală (GAL) să fie acela de a 
garanta că această strategie de dezvoltare locală este pusă în aplicare și că strategia 
adoptată nu suferă modificări constante. Scopul propus este ca GAL-urile să definească 
investițiile și planul de acțiune, pentru a asigura un nivel maxim de punere în aplicare a 
strategiei adoptate.
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Amendamentul 841
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 31 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costurile activităților de sprijin 
pregătitoare;

(a) costurile activităților de sprijin 
pregătitoare și ale pregătirii strategiilor de
dezvoltare locală;

Or. pt

Justificare

Toate costurile asociate pregătirii strategiilor de dezvoltare trebuie să fie finanțate, inclusiv 
studii, proiecte, analize strategice, precum și toate investițiile realizate în vederea unei 
definiri corespunzătoare a strategiei care urmează să fie pusă în aplicare.

Amendamentul 842
László Surján

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 31 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) consolidarea capacităților, sesiuni de 
formare a actorilor locali în domeniul 
planificării, conceperii și implementării 
programelor;

Or. en

Amendamentul 843
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondurile CSC pot fi utilizate pentru a 
sprijini instrumentele financiare din cadrul 

(1) Fondurile care fac obiectul RDC pot fi 
utilizate pentru a sprijini instrumentele 
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unui program, inclusiv atunci când sunt 
organizate prin fonduri ale fondurilor, 
pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute în cadrul 
unei priorități, pe baza unei evaluări 
ex ante care a identificat deficiențele pieței 
sau situațiile de investiții sub nivelul optim 
și necesitățile de investiții.

financiare din cadrul unui program, 
inclusiv atunci când sunt organizate prin 
fonduri ale fondurilor, pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor specifice 
prevăzute în cadrul unei priorități, pe baza 
unei evaluări ex ante elaborate în 
conformitate cu normele stabilite în 
anexa XX care a identificat deficiențele 
pieței sau situațiile de investiții sub nivelul 
optim și necesitățile de investiții. Statele 
membre ar trebui să faciliteze utilizarea 
instrumentelor financiare.

Or. xm

Justificare

Statele membre trebuie să depună eforturi în vederea eliminării obstacolelor administrative și 
juridice care împiedică utilizarea instrumentelor financiare. În stadiul actual, unele regiuni 
din Europa nu au posibilitatea de a beneficia de pe urma instrumentelor financiare pe care le 
oferă, printre altele, fondurile structurale. În sine, acest lucru împiedică fondurile să 
genereze rezultate optime.

Amendamentul 844
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile CSC pot fi utilizate pentru a 
sprijini instrumentele financiare din cadrul 
unui program, inclusiv atunci când sunt 
organizate prin fonduri ale fondurilor, 
pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute în cadrul 
unei priorități, pe baza unei evaluări ex 
ante care a identificat deficiențele pieței 
sau situațiile de investiții sub nivelul optim 
și necesitățile de investiții.

Fondurile care fac obiectul RDC pot fi 
utilizate pentru a sprijini instrumentele 
financiare din cadrul unui program, 
inclusiv atunci când sunt organizate prin 
fonduri ale fondurilor, pentru a contribui la 
îndeplinirea obiectivelor tematice și 
specifice prevăzute în cadrul unei priorități, 
pe baza unei evaluări ex ante care a adus 
dovezi cu privire la deficiențele pieței sau 
situațiile de investiții sub nivelul optim și 
necesitățile de investiții.

Or. en
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Amendamentul 845
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondurile CSC pot fi utilizate pentru a 
sprijini instrumentele financiare din cadrul 
unui program, inclusiv atunci când sunt 
organizate prin fonduri ale fondurilor, 
pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute în cadrul 
unei priorități, pe baza unei evaluări ex 
ante care a identificat deficiențele pieței 
sau situațiile de investiții sub nivelul optim 
și necesitățile de investiții.

(1) Fondurile CSC pot fi utilizate pentru a 
sprijini instrumentele financiare din cadrul 
unui program sau un program pentru un 
fond de dezvoltare macroregională, 
inclusiv atunci când acest program pentru 
un fond de dezvoltare macroregională este
organizat prin fonduri ale fondurilor, 
pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute în cadrul 
unei priorități, pe baza unei evaluări ex 
ante care a identificat deficiențele pieței 
sau situațiile de investiții sub nivelul optim 
și necesitățile de investiții.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 846
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile CSC pot fi utilizate pentru a 
sprijini instrumentele financiare din cadrul 
unui program, inclusiv atunci când sunt 
organizate prin fonduri ale fondurilor, 
pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute în cadrul 
unei priorități, pe baza unei evaluări ex 
ante care a identificat deficiențele pieței 
sau situațiile de investiții sub nivelul 

Fondurile CSC pot fi utilizate pentru a 
sprijini instrumentele financiare din cadrul 
unui program, inclusiv atunci când sunt 
organizate prin fonduri ale fondurilor, 
pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute în cadrul 
unei priorități.
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optim și necesitățile de investiții.

Or. en

Amendamentul 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentele financiare pot fi combinate 
cu granturi, subvenționarea dobânzii și 
contribuții la comisioanele de garantare. În 
acest caz, se păstrează evidențe contabile 
separate pentru fiecare formă de 
finanțare.

Instrumentele financiare pot fi combinate 
cu granturi, subvenționarea dobânzii și 
contribuții la comisioanele de garantare.

Or. de

Amendamentul 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentele financiare pot fi combinate 
cu granturi, subvenționarea dobânzii și 
contribuții la comisioanele de garantare. În 
acest caz, se păstrează evidențe contabile 
separate pentru fiecare formă de finanțare.

Instrumentele financiare pot fi combinate 
cu granturi, subvenționarea dobânzii, 
microcredite și contribuții la comisioanele 
de garantare. În acest caz, se păstrează 
evidențe contabile separate pentru fiecare 
formă de finanțare.

Or. en

Amendamentul 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
care să stabilească norme detaliate 
privind evaluarea ex ante a 
instrumentelor financiare, combinarea 
contribuțiilor furnizate destinatarilor 
finali prin granturi, subvenționarea 
dobânzii, contribuții la comisioanele de 
garantare și instrumente financiare, 
normele specifice suplimentare privind 
eligibilitatea cheltuielilor și norme care să 
specifice tipurile de activități care nu sunt 
sprijinite prin instrumente financiare.

eliminat

Or. es

Amendamentul 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 32 – alineatul 1 –paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
care să stabilească norme detaliate privind 
evaluarea ex ante a instrumentelor 
financiare, combinarea contribuțiilor 
furnizate destinatarilor finali prin 
granturi, subvenționarea dobânzii, 
contribuții la comisioanele de garantare și 
instrumente financiare, normele specifice 
suplimentare privind eligibilitatea 
cheltuielilor și norme care să specifice 
tipurile de activități care nu sunt sprijinite 
prin instrumente financiare.

Comisia stabilește în actele de punere în 
aplicare condițiile unitare privind 
evaluarea ex ante a instrumentelor 
financiare. Aceste acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedurile de examinare menționate la 
articolul 143 alineatul (3).

Or. de
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Justificare

Se elimină, întrucât clarificarea oferită la alineatul (2) este suficientă; cerințele privind 
asistența financiară rămân neschimbate; Pericolul unei sarcini birocratice considerabile fără 
valoare adăugată. Din motive de securitate juridică, niciun act delegat referitor la evaluarea 
ex ante, ci normele din regulamentul de aplicare. Anularea competențelor Comisiei privind 
combinarea, întrucât aceasta este reglementată în mod adecvat în cadrul dispozițiilor privind 
asistența financiară. Evitarea legislației speciale pentru instrumentele financiare. Restul 
normelor de la articolul 35a.

Amendamentul 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
care să stabilească norme detaliate privind 
evaluarea ex ante a instrumentelor 
financiare, combinarea contribuțiilor 
furnizate destinatarilor finali prin granturi, 
subvenționarea dobânzii, contribuții la 
comisioanele de garantare și instrumente 
financiare, normele specifice suplimentare 
privind eligibilitatea cheltuielilor și norme 
care să specifice tipurile de activități care 
nu sunt sprijinite prin instrumente 
financiare.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
care să stabilească norme detaliate privind 
evaluarea ex ante a instrumentelor 
financiare, combinarea contribuțiilor 
furnizate destinatarilor finali prin granturi, 
subvenționarea dobânzii, contribuții la 
comisioanele de garantare, microcredite și 
instrumente financiare, normele specifice 
suplimentare privind eligibilitatea 
cheltuielilor și norme care să specifice 
tipurile de activități care nu sunt sprijinite 
prin instrumente financiare.

Or. en

Amendamentul 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 32 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dispozițiile care nu sunt prevăzute la 
acest titlu se aplică numai proiectului, 
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respectiv beneficiarului (instrumentul 
financiar).

Or. de

Justificare

Clarificare conform căreia normele neprevăzute de acest titlu (de exemplu, neregularități, 
proiecte care generează venituri, permanența proiectelor) nu se adresează destinatarului 
final care beneficiază de asistență.

Amendamentul 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuțiile în natură nu reprezintă 
cheltuieli eligibile în cazul instrumentelor 
financiare, cu excepția contribuțiilor sub 
forma unor terenuri sau bunuri imobiliare 
în cazul investițiilor destinate sprijinirii 
dezvoltării sau reabilitării urbane, unde 
terenurile sau imobilele fac parte din 
investiție. Astfel de contribuții sub forma 
unor terenuri sau imobile sunt eligibile 
numai dacă sunt satisfăcute condițiile de la 
articolul 59.

(3) Contribuțiile în natură nu reprezintă 
cheltuieli eligibile în cazul instrumentelor 
financiare, cu excepția contribuțiilor sub 
forma unor terenuri sau bunuri imobiliare 
în cazul investițiilor destinate sprijinirii 
dezvoltării sau reabilitării urbane, unde 
terenurile sau imobilele fac parte din 
investiție. Astfel de contribuții sub forma 
unor terenuri sau imobile sunt eligibile 
numai dacă sunt satisfăcute condițiile de la 
articolul 59, fără respectarea limitei 
valorice menționate la articolul 59 
alineatul (3) litera (b).

Or. de

Justificare

Abordare nerealistă din punct de vedere economic în ceea ce privește prețurile imobilelor în 
metropole.

Amendamentul 854
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2)Titlul [VIII] din regulamentul financiar 
se aplică instrumentelor financiare 
menționate la alineatul (1) litera (a). 
Contribuțiile fondurilor CSC la 
instrumentele financiare prevăzute la 
alineatul (1) litera (a) se introduc în conturi 
separate și sunt utilizate, în acord cu 
obiectivele fondurilor CSC respective, în 
scopul de a sprijini acțiuni și destinatari 
finali în concordanță cu programul sau 
programele din care sunt efectuate aceste 
contribuții.

(2) Titlul [VIII] din regulamentul financiar 
se aplică instrumentelor financiare 
menționate la alineatul (1) litera (a). 
Contribuțiile fondurilor care fac obiectul 
RDC la instrumentele financiare prevăzute 
la alineatul (1) litera (a) se introduc în 
conturi separate și sunt utilizate, în acord 
cu obiectivele fondurilor respective care 
fac obiectul RDC, în scopul de a sprijini 
acțiuni și destinatari finali în concordanță 
cu programul sau programele din care sunt 
efectuate aceste contribuții.

Or. en

Amendamentul 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Titlul VIII din regulamentul financiar 
se aplică instrumentelor financiare 
menționate la alineatul (1) litera (a).
Contribuțiile fondurilor CSC la 
instrumentele financiare prevăzute la 
alineatul (1) litera (a) se introduc în conturi 
separate și sunt utilizate, în acord cu 
obiectivele fondurilor CSC respective, în 
scopul de a sprijini acțiuni și destinatari 
finali în concordanță cu programul sau
programele din care sunt efectuate aceste 
contribuții.

(2) Titlul VIII din regulamentul financiar 
se aplică instrumentelor financiare 
menționate la alineatul (1) litera (a).
Contribuțiile fondurilor CSC la 
instrumentele financiare prevăzute la 
alineatul (1) litera (a) se introduc în conturi 
separate și sunt utilizate, în acord cu 
obiectivele fondurilor CSC respective, în 
scopul de a sprijini acțiuni și destinatari 
finali în concordanță cu programul, 
programele sau programul pentru un fond 
de dezvoltare macroregională din care 
sunt efectuate aceste contribuții.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.
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Amendamentul 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 142, în care se 
prevăd normele specifice privind anumite 
tipuri de instrumente financiare 
menționate la litera (b), precum și 
produsele care pot fi furnizate prin 
intermediul acestor instrumente.

eliminat

Or. de

Justificare

Pericolul unor dispoziții restrictive imprevizibile. În cazul produselor trebuie să se asigure 
flexibilitate maximă.

Amendamentul 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 142, în care se 
prevăd normele specifice privind anumite 
tipuri de instrumente financiare 
menționate la litera (b), precum și 
produsele care pot fi furnizate prin 
intermediul acestor instrumente.

eliminat

Or. es

Amendamentul 858
Ramon Tremors i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 142, în care se 
prevăd normele specifice privind anumite 
tipuri de instrumente financiare menționate 
la litera (b), precum și produsele care pot fi 
furnizate prin intermediul acestor 
instrumente.

Prin intermediul unui regulament de 
punere în aplicare, Comisia stabilește
normele specifice privind anumite tipuri de 
instrumente financiare menționate la 
litera (b), precum și produsele care pot fi 
furnizate prin intermediul acestor 
instrumente.

Or. es

Justificare

Faptul că Comisia poate adopta acte delegate în cadrul instrumentului JEREMIE pe întreaga 
perioadă 2014-2020 poate crea incertitudini în ceea ce privește stabilirea orientărilor și a 
procedurilor, acționând ca un factor de descurajare în a participa la această inițiativă. Se 
presupune că, pentru a stimula proiecte prin intermediul instrumentului JEREMIE, ar trebui 
instituite încă de la începutul perioadei norme precise în materie de management și proceduri 
simple de control.

Amendamentul 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să investească în capitalul entităților 
juridice existente sau nou create, inclusiv 
cele finanțate din alte fonduri CSC, 
dedicate punerii în aplicare a 
instrumentelor financiare în conformitate 
cu obiectivele fondurilor CSC respective, 
care vor îndeplini sarcini de punere în 
aplicare; sprijinul pentru astfel de investiții 
este limitat la sumele necesare pentru a 
pune în aplicare noile instrumente
financiare în conformitate cu obiectivele 
prezentului regulament; sau

(a) să investească în capitalul entităților 
juridice existente sau nou create, inclusiv 
cele finanțate din alte fonduri CSC, 
dedicate punerii în aplicare a 
instrumentelor financiare în conformitate 
cu obiectivele fondurilor CSC respective, 
care vor îndeplini sarcini de punere în 
aplicare; sprijinul pentru astfel de investiții 
este limitat la sumele necesare pentru a 
pune în aplicare instrumentele financiare 
în conformitate cu obiectivele prezentului 
regulament; sau
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Or. de

Justificare

Trebuie să existe posibilitatea de sprijinire atât a instrumentelor existente, cât și a celor noi.

Amendamentul 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să investească în capitalul entităților 
juridice existente sau nou create, inclusiv 
cele finanțate din alte fonduri CSC, 
dedicate punerii în aplicare a 
instrumentelor financiare în conformitate 
cu obiectivele fondurilor CSC respective, 
care vor îndeplini sarcini de punere în 
aplicare; sprijinul pentru astfel de investiții 
este limitat la sumele necesare pentru a 
pune în aplicare noile instrumente 
financiare în conformitate cu obiectivele 
prezentului regulament;

(a) să investească în capitalul entităților 
juridice existente sau nou create, inclusiv 
cele finanțate din alte fonduri CSC sau din 
alte instrumente ale UE, dedicate punerii 
în aplicare a instrumentelor financiare în 
conformitate cu obiectivele fondurilor CSC 
respective, care vor îndeplini sarcini de 
punere în aplicare; sprijinul pentru astfel de 
investiții este limitat la sumele necesare 
pentru a pune în aplicare noile instrumente 
financiare în conformitate cu obiectivele 
prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
de stabilire a unor norme privind 
acordurile de finanțare, rolul și 
responsabilitățile entităților cărora le sunt 
încredințate sarcinile de punere în 
aplicare, precum și costurile și 

eliminat
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comisioanele de administrare.

Or. de

Amendamentul 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
de stabilire a unor norme privind 
acordurile de finanțare, rolul și 
responsabilitățile entităților cărora le sunt 
încredințate sarcinile de punere în aplicare, 
precum și costurile și comisioanele de 
administrare.

Prin intermediul unui regulament de 
punere în aplicare, Comisia stabilește
norme privind acordurile de finanțare, rolul 
și responsabilitățile entităților cărora le 
sunt încredințate sarcinile de punere în 
aplicare, precum și costurile și 
comisioanele de administrare.

Or. es

Justificare

Faptul că Comisia poate adopta acte delegate în cadrul instrumentului JEREMIE pe întreaga 
perioadă 2014-2020 poate crea incertitudini în ceea ce privește stabilirea orientărilor și a 
procedurilor, acționând ca un factor de descurajare în a participa la această inițiativă. Se 
presupune că, pentru a stimula proiecte prin intermediul instrumentului JEREMIE, ar trebui 
instituite încă de la începutul perioadei norme precise în materie de management și proceduri 
simple de control.

Amendamentul 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
de stabilire a unor norme privind acordurile 
de finanțare, rolul și responsabilitățile 
entităților cărora le sunt încredințate 

Comisia este împuternicită să adopte acte, 
în conformitate cu articolul 142, de 
stabilire a unor norme privind acordurile de 
finanțare, rolul și responsabilitățile 
entităților cărora le sunt încredințate 
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sarcinile de punere în aplicare, precum și 
costurile și comisioanele de administrare.

sarcinile de punere în aplicare, precum și 
costurile și comisioanele de administrare.

Or. es

Amendamentul 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă prin intermediul actelor 
de punere în aplicare norme privind 
acordurile de finanțare, rolul și 
competența organismelor însărcinate de 
punerea în aplicare, precum și costurile și 
comisioanele de gestionare. Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedurile de examinare 
stabilite la articolul 143 alineatul (3). 

Or. de

Justificare

Anexăm argumentația Serviciului juridic al Consiliului conform căreia actele delegate 
propuse trebuie să fie de fapt acte de punere în aplicare.

Amendamentul 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când pun în aplicare 
instrumentele financiare prin fonduri ale 
fondurilor, entitățile menționate la alineatul 
(4) litera (b) punctele (i) și (ii) pot 
încredința la rândul lor o parte din sarcinile 
de punere în aplicare unor intermediari 
financiari, cu condiția ca aceste entități să 

(5) Atunci când pun în aplicare 
instrumentele financiare prin fonduri ale 
fondurilor, entitățile menționate la alineatul 
(4) litera (b) punctele (i) și (ii) pot 
încredința la rândul lor o parte din sarcinile 
de punere în aplicare unor intermediari 
financiari, cu condiția ca intermediarii 
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garanteze, sub propria responsabilitate, că
intermediarii financiari îndeplinesc
criteriile prevăzute la [articolele 57 și 131 
alineatele (1), (1a) și (3)] din regulamentul 
financiar. Intermediarii financiari sunt 
selecționați pe baza unor proceduri 
deschise, transparente, proporționale și 
nediscriminatorii, evitându-se conflictele 
de interese.

financiari să îndeplinească criteriile 
prevăzute la [articolele 57 și 131 alineatele 
(1), (1a) și (3)] din regulamentul financiar. 
Intermediarii financiari sunt selecționați pe 
baza unor proceduri deschise, transparente, 
proporționale și nediscriminatorii, 
evitându-se conflictele de interese.

Or. de

Justificare

Responsabilitatea este un termen juridic neclar; nicio clarificare privind efectele juridice.

Amendamentul 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Entitățile menționate la alineatul (4) 
litera (b) cărora le-au fost încredințate 
sarcini de punere în aplicare deschid 
conturi fiduciare în nume propriu și în 
numele autorității de management. Activele 
deținute în aceste conturi fiduciare sunt 
administrate în conformitate cu principiul 
bunei gestiuni financiare, respectă 
normele prudențiale corespunzătoare și 
dispun de lichidități adecvate.

(6) Entitățile menționate la alineatul (4) 
litera (b) cărora le-au fost încredințate 
sarcini de punere în aplicare deschid 
conturi fiduciare în nume propriu și în 
numele autorității de management și 
delimitează instrumentul financiar sub 
formă de finanțare separată. În acest caz, 
se asigură diferențierea, prin intermediul 
contabilității separate, între fondurile noi 
investite în instrumentul financiar 
(inclusiv contribuția programului 
operațional) și fondurile disponibile 
inițial la instituția financiară.

Or. de

Justificare

Datorită modelelor de afaceri, instrumentele financiare ale unor bănci de dezvoltare nu pot fi 
utilizate prin conturi de depozit temporar escrow. Continuarea consecventă a celor mai bune 
practici din perioada de finanțare curentă.
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Amendamentul 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142, de stabilire a unor norme detaliate 
privind cerințele specifice referitoare la 
transferul și gestionarea activelor 
gestionate de entități cărora le sunt 
încredințate sarcini de punere în aplicare, 
precum și la conversia activelor din euro 
în monedele naționale.

eliminat

Or. de

Justificare

Încălcarea principiului subsidiarității. Reglementare între autoritatea de management și 
organismul însărcinat cu punerea în aplicare în cadrul acordului de finanțare

Amendamentul 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142, de stabilire a unor norme detaliate 
privind cerințele specifice referitoare la 
transferul și gestionarea activelor 
gestionate de entități cărora le sunt 
încredințate sarcini de punere în aplicare, 
precum și la conversia activelor din euro în 
monedele naționale.

(7) Prin intermediul unui regulament de 
punere în aplicare, Comisia stabilește
norme detaliate privind cerințele specifice 
referitoare la transferul și gestionarea 
activelor gestionate de entități cărora le 
sunt încredințate sarcini de punere în 
aplicare, precum și la conversia activelor 
din euro în monedele naționale.

Or. es
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Justificare

Faptul că Comisia poate adopta acte delegate în cadrul instrumentului JEREMIE pe întreaga 
perioadă 2014-2020 poate crea incertitudini în ceea ce privește stabilirea orientărilor și a 
procedurilor, acționând ca un factor de descurajare în a participa la această inițiativă. Se 
presupune că, pentru a stimula proiecte prin intermediul instrumentului JEREMIE, ar trebui 
instituite încă de la începutul perioadei norme precise în materie de management și proceduri 
simple de control.

Amendamentul 869
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 142, de stabilire a unor norme 
detaliate privind cerințele specifice 
referitoare la transferul și gestionarea 
activelor gestionate de entități cărora le 
sunt încredințate sarcini de punere în 
aplicare, precum și la conversia activelor 
din euro în monedele naționale.

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 142, de stabilire a unor norme 
detaliate privind cerințele specifice 
referitoare la transferul și gestionarea 
activelor gestionate de entități cărora le 
sunt încredințate sarcini de punere în 
aplicare, pentru condițiile specifice în care 
contribuțiile la instrumentele financiare, 
altele decât fondurile care fac obiectul 
RDC, pot fi considerate drept resurse 
naționale de cofinanțare, precum și la 
conversia activelor din euro în monedele 
naționale

Or. en

Amendamentul 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 142, de stabilire a unor norme 

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte în conformitate cu articolul 142, de 
stabilire a unor norme detaliate privind 
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detaliate privind cerințele specifice 
referitoare la transferul și gestionarea 
activelor gestionate de entități cărora le 
sunt încredințate sarcini de punere în 
aplicare, precum și la conversia activelor 
din euro în monedele naționale.

cerințele specifice referitoare la transferul 
și gestionarea activelor gestionate de 
entități cărora le sunt încredințate sarcini 
de punere în aplicare, precum și la 
conversia activelor din euro în monedele 
naționale.

Or. es

Amendamentul 871
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele acreditate în 
conformitate cu articolul 64 nu efectuează 
verificări la fața locului ale unor 
operațiuni ce cuprind instrumente 
financiare puse în aplicare în temeiul 
articolului 33 alineatul (1) litera (a). Ele 
primesc periodic rapoarte de control de la 
organismele însărcinate cu punerea în 
aplicare a acestor instrumente financiare.

eliminat

Or. de

Amendamentul 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele acreditate în conformitate 
cu articolul 64 nu efectuează verificări la 
fața locului ale unor operațiuni ce cuprind 
instrumente financiare puse în aplicare în 
temeiul articolului 33 alineatul (1) litera
(a). Ele primesc periodic rapoarte de 
control de la organismele însărcinate cu 

(1) Organismele acreditate în conformitate 
cu articolul 64 nu efectuează verificări la 
fața locului ale unor operațiuni ce cuprind 
instrumente financiare puse în aplicare în 
temeiul articolului 33 alineatul (4) litera
(b) punctele (i) și (ii). Ele primesc periodic 
rapoarte de control de la organismele 
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punerea în aplicare a acestor instrumente 
financiare.

însărcinate cu punerea în aplicare a acestor 
instrumente financiare.

Or. de

Justificare

Dezavantajarea instrumentelor financiare instituite la nivelul UE față de instituțiile de 
finanțare controlate de stat ale statelor membre.

Amendamentul 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele acreditate în conformitate 
cu articolul 64 nu efectuează verificări la 
fața locului ale unor operațiuni ce cuprind 
instrumente financiare puse în aplicare în 
temeiul articolului 33 alineatul (1) 
litera (a). Ele primesc periodic rapoarte de 
control de la organismele însărcinate cu 
punerea în aplicare a acestor instrumente 
financiare.

(1) Organismele de gestionare nu 
efectuează verificări la fața locului ale unor 
operațiuni ce cuprind instrumente 
financiare puse în aplicare în temeiul 
articolului 33 alineatul (1) litera (a). Ele 
primesc periodic rapoarte de control de la 
organismele însărcinate cu punerea în 
aplicare a acestor instrumente financiare.

Or. es

Amendamentul 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele responsabile cu auditarea 
programelor nu trebuie să efectueze 
audituri ale unor operațiuni ce cuprind 
instrumente financiare puse în aplicare în 
temeiul articolului 33 alineatul (1) litera
(a) și ale sistemelor de gestiune și control 
referitoare la aceste instrumente. Ele 
primesc periodic rapoarte de control de la 

(2) Organismele responsabile cu auditarea 
programelor nu trebuie să efectueze 
audituri ale unor operațiuni ce cuprind 
instrumente financiare puse în aplicare în 
temeiul articolului 33 alineatul (4) litera
(b) punctele (i) și (ii) și ale sistemelor de 
gestiune și control referitoare la aceste 
instrumente. Ele primesc periodic rapoarte 
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auditorii desemnați în acordurile de 
instituire a acestor instrumente financiare.

de control de la auditorii desemnați în 
acordurile de instituire a acestor 
instrumente financiare.

Or. de

Justificare

Dezavantajarea instrumentelor financiare instituite la nivelul UE față de instituțiile de 
finanțare controlate de stat ale statelor membre.

Amendamentul 875
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 34 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Organismele responsabile cu auditul 
programelor efectuează controale la 
nivelul destinatarilor finali numai în 
cazul în care documentele justificative nu 
sunt disponibile la nivel de instrument 
financiar sau de autoritate de 
management, în cazul unei monitorizări și 
verificări insuficiente sau în cazul unor 
dubii legitime că documentele nu reflectă 
sprijinul real furnizat prin intermediul 
instrumentului financiar.

Or. en

Amendamentul 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 privind măsurile luate pentru 
gestiunea și controlul instrumentelor 

eliminat
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financiare puse în aplicare în temeiul 
articolului 33 alineatul (1) litera (a) și 
articolul 33 alineatul (4) litera (b) 
punctele (i), (ii) și (iii).

Or. de

Amendamentul 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 privind măsurile luate pentru 
gestiunea și controlul instrumentelor 
financiare puse în aplicare în temeiul 
articolului 33 alineatul (1) litera (a) și 
articolul 33 alineatul (4) litera (b) 
punctele (i), (ii) și (iii).

(3) Prin intermediul unui regulament de 
punere în aplicare, Comisia stabilește
măsurile luate pentru gestiunea și controlul 
instrumentelor financiare puse în aplicare 
în temeiul articolului 33 alineatul (1) 
litera (a) și articolul 33 alineatul (4) 
litera (b) punctele (i), (ii) și (iii).

Or. es

Amendamentul 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 privind măsurile luate pentru 
gestiunea și controlul instrumentelor 
financiare puse în aplicare în temeiul 
articolului 33 alineatul (1) litera (a) și 
articolul 33 alineatul (4) litera (b) 
punctele (i), (ii) și (iii).

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte de punere în aplicare în conformitate 
cu articolul 142 privind măsurile luate 
pentru gestiunea și controlul instrumentelor 
financiare puse în aplicare în temeiul 
articolului 33 alineatul (1) litera (a) și 
articolul 33 alineatul (4) litera (b) 
punctele (i), (ii) și (iii).

Or. es
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Amendamentul 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 34 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia adoptă prin intermediul 
actelor de punere în aplicare norme 
privind măsurile de gestionare și control 
al instrumentelor financiare puse în 
aplicare în conformitate cu articolul 33 
alineatul (1) litera (a) și articolul 33 
alineatul (4) litera (b) punctele (i), (ii) și 
(iii). Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 143 
alineatul (3).

Or. de

Justificare

Împărtășim argumentația Serviciului juridic al Consiliului conform căreia actele delegate 
propuse trebuie să fie de fapt acte de punere în aplicare.

Amendamentul 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cereri de plată inclusiv cheltuielile pentru 
instrumente financiare

Cereri de plată privind cheltuielile pentru 
instrumente financiare

Or. de

Justificare

În caz contrar, nu este clar dacă nu rezultă legături cu articolul 121.
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Amendamentul 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește instrumentele 
financiare menționate la articolul 33 
alineatul (1) litera (a), cererea de plată 
include și prezintă separat valoarea totală a 
contribuției plătite instrumentului 
financiar.

(1) În ceea ce privește instrumentele 
financiare, cererea de plată include și 
prezintă separat valoarea totală a 
contribuției plătite instrumentului 
financiar.

Or. de

Justificare

Economisirea costurilor de refinanțare în cazul cofinanțării naționale. A se vedea 
recomandările grupului la nivel înalt din 15 mai 2011.

Amendamentul 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește instrumentele 
financiare menționate la articolul 33 
alineatul (1) litera (b) puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (4) 
literele (a) și (b), cheltuielile totale 
eligibile prezentate în cererea de plată 
includ și prezintă separat suma totală a 
contribuției plătite sau preconizate a fi 
plătite instrumentului financiar pentru 
investiții în destinatarii finali, care 
urmează să fie efectuate pe o perioadă 
prestabilită de maximum doi ani, inclusiv 
costurile sau comisioanele de 
administrare.

eliminat

Or. de



PE491.054v01-00 54/164 AM\903903RO.doc

RO

Justificare

Se elimină din cauza sarcinii administrative suplimentare inutile și a limitării flexibilității 
instrumentelor financiare, care sunt orientate de la început spre cheltuieli în beneficiul 
destinatarului final.

Amendamentul 883
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește instrumentele 
financiare menționate la articolul 33 
alineatul (1) litera (b) puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (4) 
literele (a) și (b), cheltuielile totale 
eligibile prezentate în cererea de plată 
includ și prezintă separat suma totală a 
contribuției plătite sau preconizate a fi 
plătite instrumentului financiar pentru 
investiții în destinatarii finali, care 
urmează să fie efectuate pe o perioadă 
prestabilită de maximum doi ani, inclusiv 
costurile sau comisioanele de 
administrare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 884
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește instrumentele 
financiare menționate la articolul 33 
alineatul (1) litera (b) puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (4) 
literele (a) și (b), cheltuielile totale eligibile 
prezentate în cererea de plată includ și 

(2) În ceea ce privește instrumentele 
financiare menționate la articolul 33 
alineatul (1) litera (b) puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (4) 
literele (a) și (b), cheltuielile totale eligibile 
prezentate în cererea de plată includ și 
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prezintă separat suma totală a contribuției 
plătite sau preconizate a fi plătite 
instrumentului financiar pentru investiții în 
destinatarii finali, care urmează să fie 
efectuate pe o perioadă prestabilită de 
maximum doi ani, inclusiv costurile sau 
comisioanele de administrare.

prezintă separat suma totală a contribuției 
plătite sau preconizate a fi plătite 
instrumentului financiar pentru investiții în 
destinatarii finali, care urmează să fie 
efectuate pe o perioadă prestabilită de 
maximum trei ani, inclusiv costurile sau 
comisioanele de administrare.

Or. de

Justificare

Instrumentele financiare inovatoare necesită o perioadă inițială înainte de a deveni 
funcționale. În plus, acestea depind de oscilațiile pieței, care nu pot fi prevăzute la momentul 
creării programelor operaționale, ceea ce influențează în mod considerabil nivelul anual de 
absorbție a fondurilor. Trebuie să se țină cont de acest lucru prin extinderea perioadei, 
pentru a garanta o flexibilitate suficientă și solicitarea completă de fonduri.

Amendamentul 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește instrumentele 
financiare menționate la articolul 33 
alineatul (1) litera (b) puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (4) 
literele (a) și (b), cheltuielile totale eligibile 
prezentate în cererea de plată includ și 
prezintă separat suma totală a contribuției 
plătite sau preconizate a fi plătite 
instrumentului financiar pentru investiții în 
destinatarii finali, care urmează să fie 
efectuate pe o perioadă prestabilită de 
maximum doi ani, inclusiv costurile sau 
comisioanele de administrare.

(2) În ceea ce privește instrumentele 
financiare menționate la articolul 33 
alineatul (1) litera (b) puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (4) 
literele (a) și (b), cheltuielile totale eligibile 
prezentate în cererea de plată includ și 
prezintă separat suma totală a contribuției 
plătite sau preconizate a fi plătite 
instrumentului financiar pentru investiții în 
destinatarii finali, care urmează să fie 
efectuate pe o perioadă prestabilită de 
maximum patru ani, inclusiv costurile sau 
comisioanele de administrare.

Or. es

Justificare

Perioada de doi ani pentru utilizarea instrumentelor financiare de la activare este mult prea 
restrictivă, având în vedere faptul că aceste instrumente au un termen mult mai lung (de 
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exemplu, pentru fondurile cu capital de risc, perioada medie este de doi ani pentru a investi și 
de patru ani pentru a dezinvesti). Acest lucru constituie un tratament discriminatoriu întrucât 
perioada respectivă nu se aplică instrumentelor financiare create la nivelul UE.

Amendamentul 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește instrumentele 
financiare menționate la articolul 33
alineatul (1) litera (b) puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (4) 
literele (a) și (b), cheltuielile totale eligibile 
prezentate în cererea de plată includ și 
prezintă separat suma totală a contribuției 
plătite sau preconizate a fi plătite 
instrumentului financiar pentru investiții în 
destinatarii finali, care urmează să fie 
efectuate pe o perioadă prestabilită de 
maximum doi ani, inclusiv costurile sau 
comisioanele de administrare.

(2) În ceea ce privește instrumentele 
financiare menționate la articolul 33 
alineatul (1) litera (b) puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (4) 
literele (a) și (b), cheltuielile totale eligibile 
prezentate în cererea de plată includ și 
prezintă separat suma totală a contribuției 
plătite sau preconizate a fi plătite 
instrumentului financiar pentru investiții în 
destinatarii finali.

Or. es

Justificare

Termenul-limită de doi ani introduce limitări care vor fi dificil de respectat.

Amendamentul 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Suma calculată în conformitate cu 
alineatul (2) este ajustată în cererile 
ulterioare de plată, astfel încât să reflecte 
diferența între suma contribuției plătite 
anterior instrumentului financiar în 

eliminat
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cauză și sumele investite efectiv în 
destinatarii finali, plus costurile de 
gestionare și comisioanele plătite. Aceste 
sume se prezintă separat în cererea de 
plată.

Or. de

Justificare

Se elimină din cauza sarcinii administrative suplimentare inutile și a limitării flexibilității 
instrumentelor financiare, care sunt orientate de la început spre cheltuieli în beneficiul 
destinatarului final.

Amendamentul 888
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Suma calculată în conformitate cu 
alineatul (2) este ajustată în cererile 
ulterioare de plată, astfel încât să reflecte 
diferența între suma contribuției plătite 
anterior instrumentului financiar în 
cauză și sumele investite efectiv în 
destinatarii finali, plus costurile de 
gestionare și comisioanele plătite. Aceste 
sume se prezintă separat în cererea de 
plată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin intermediul actelor delegate în 

eliminat
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conformitate cu articolul 142, normele 
specifice referitoare la plățile și retragerea 
plăților către instrumentele financiare și 
privind posibilele consecințe asupra 
cererilor de plată.

Or. de

Justificare

Împărtășim argumentația Serviciului juridic al Consiliului conform căreia actele delegate 
propuse trebuie să fie de fapt acte de punere în aplicare.

Amendamentul 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 142, normele 
specifice referitoare la plățile și retragerea 
plăților către instrumentele financiare și 
privind posibilele consecințe asupra 
cererilor de plată.

(5) Prin intermediul unui regulament de 
punere în aplicare, Comisia stabilește 
normele specifice referitoare la plățile și 
retragerea plăților către instrumentele 
financiare și privind posibilele consecințe 
asupra cererilor de plată.

Or. es

Amendamentul 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 142, normele 
specifice referitoare la plățile și retragerea 
plăților către instrumentele financiare și 
privind posibilele consecințe asupra 

(5) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 142, 
normele specifice referitoare la plățile și 
retragerea plăților către instrumentele 
financiare și privind posibilele consecințe
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cererilor de plată. asupra cererilor de plată.

Or. es

Amendamentul 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia adoptă prin intermediul 
actelor delegate norme referitoare la 
plățile și retragerea plăților către 
instrumentele financiare și privind 
posibilele consecințe asupra cererilor de 
plată. Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedurile de 
examinare stabilite la articolul 143 
alineatul (3).

Or. de

Justificare

Împărtășim argumentația Serviciului juridic al Consiliului conform căreia actele delegate 
propuse trebuie să fie de fapt acte de punere în aplicare.

Amendamentul 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 35a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Atunci când se instituie instrumentele 
financiare se stabilesc condițiile de 
finanțare necesare și scopul acestora în 
cadrul acordului de finanțare. În acest 
caz, se aplică următoarele:
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(i) Rambursarea împrumutului, 
participările sau pasivele garantate 
trebuie să garantate la momentul 
acordării;
(ii) Nu este permisă finanțarea 
întreprinderilor aflate în dificultate.

Or. de

Justificare

Toate restricțiile specifice posibile privind capacitatea de finanțare trebuie reglementate la 
nivelul Regulamentului CSC.

Amendamentul 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 36 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile eligibile la închidere Cheltuielile eligibile la închidere ale 
programului sau programului pentru un 
fond de dezvoltare macroregională

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 36 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La închiderea programului, cheltuielile 
eligibile ale instrumentului financiar sunt 
reprezentate de suma totală plătită efectiv 
sau, în cazul fondurilor de garantare 

(1) La închiderea programului sau a 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională, cheltuielile eligibile ale 
instrumentului financiar sunt reprezentate 
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angajate, de instrumentul financiar în 
perioada de eligibilitate prevăzută la 
articolul 55 alineatul (2), corespunzând 
următoarelor:

de suma totală plătită efectiv sau, în cazul 
fondurilor de garantare angajate, de 
instrumentul financiar în perioada de 
eligibilitate prevăzută la articolul 55 
alineatul (2), corespunzând următoarelor:

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 36 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) subvenții ale dobânzii sau contribuții la 
comisioanele de garantare capitalizate, 
datorate pentru o perioadă de cel mult 10 
ani după perioada de eligibilitate de la 
articolul 55 alineatul (2), utilizate în 
combinație cu instrumente financiare, 
plătite într-un cont de depozit temporar 
escrow creat special în acest scop, pentru 
rambursarea efectivă după perioada de 
eligibilitate indicată la articolul 55 alineatul 
(2), dar în ceea ce privește împrumuturi sau 
instrumente purtătoare de risc rambursate 
pentru investiții în destinatari finali în 
perioada de eligibilitate prevăzută la 
articolul 55 alineatul (2);

(c) subvenții ale dobânzii sau contribuții la 
comisioanele de garantare capitalizate, 
datorate pentru o perioadă de cel mult 10 
ani după perioada de eligibilitate de la 
articolul 55 alineatul (2), utilizate în 
combinație cu instrumente financiare, 
plătite într-un cont de depozit temporar 
escrow creat special în acest scop sau pot 
fi evidențiate separat, pentru rambursarea 
efectivă după perioada de eligibilitate 
indicată la articolul 55 alineatul (2), dar în 
ceea ce privește împrumuturi sau 
instrumente purtătoare de risc rambursate 
pentru investiții în destinatari finali în 
perioada de eligibilitate prevăzută la 
articolul 55 alineatul (2);

Or. de

Justificare

Datorită modelelor de afaceri, instrumentele financiare ale unor bănci de dezvoltare nu pot fi 
utilizate prin conturi de depozit temporar escrow.
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Amendamentul 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește instrumentele 
bazate pe participații și microcreditele,
costurile sau comisioanele de gestionare 
capitalizate care trebuie plătite pentru o 
perioadă de maximum 5 ani de la expirarea 
perioadei de eligibilitate indicate la 
articolul 55 alineatul (2), în ceea ce 
privește investițiile în destinatari finali care 
au avut loc în respectiva perioadă de 
eligibilitate și care nu pot fi acoperite de 
dispozițiile articolelor 37 și 38, pot fi 
considerate cheltuieli eligibile dacă sunt 
vărsate într-un cont de depozit temporar 
escrow creat special în acest scop.

(2) Costurile sau comisioanele de 
gestionare capitalizate care trebuie plătite 
pentru o perioadă de maximum 5 ani de la 
expirarea perioadei de eligibilitate indicate 
la articolul 55 alineatul (2), în ceea ce 
privește investițiile în destinatari finali care 
au avut loc în respectiva perioadă de 
eligibilitate și care nu pot fi acoperite de 
dispozițiile articolelor 37 și 38, pot fi 
considerate cheltuieli eligibile dacă sunt 
vărsate într-un cont de depozit temporar 
escrow creat special în acest scop sau pot 
fi evidențiate separat.

Or. de

Justificare

Extinderea utilizării tuturor tipurilor de instrumente financiare. Datorită modelelor de 
afaceri, instrumentele financiare ale unor bănci de dezvoltare nu pot fi utilizate prin conturi 
de depozit temporar escrow.

Amendamentul 898
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 36 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) valoarea totală a contribuției plătite 
instrumentului financiar din fondurile 
CSC; precum și

(i) valoarea totală a contribuției plătite 
instrumentului financiar din fondurile care 
fac obiectul RDC; precum și

Or. en



AM\903903RO.doc 63/164 PE491.054v01-00

RO

Amendamentul 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 cu privire la înființarea unui sistem 
de capitalizare a tranșelor anuale pentru 
subvențiile pentru dobânzi sau 
contribuțiile la comisioanele de garantare.

eliminat

Or. de

Justificare

Securitate juridică.

Amendamentul 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
142 cu privire la înființarea unui sistem 
de capitalizare a tranșelor anuale pentru 
subvențiile pentru dobânzi sau contribuțiile 
la comisioanele de garantare.

(4) Prin intermediul unui regulament de 
punere în aplicare, Comisia înființează un
sistem de capitalizare a tranșelor anuale 
pentru subvențiile pentru dobânzi sau 
contribuțiile la comisioanele de garantare.

Or. es

Justificare

Faptul că Comisia poate adopta acte delegate în cadrul instrumentului JEREMIE pe întreaga 
perioadă 2014-2020 poate crea incertitudini în ceea ce privește stabilirea orientărilor și a 
procedurilor, acționând ca un factor de descurajare în a participa la această inițiativă. Se 
presupune că, pentru a stimula proiecte prin intermediul instrumentului JEREMIE, ar trebui 
instituite încă de la începutul perioadei norme precise în materie de management și proceduri 
simple de control.
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Amendamentul 901
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 cu privire la înființarea unui 
sistem de capitalizare a tranșelor anuale 
pentru subvențiile pentru dobânzi sau 
contribuțiile la comisioanele de garantare.

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 142, pentru a stabili normele 
specifice cu privire la înființarea unui 
sistem de capitalizare a tranșelor anuale 
pentru subvențiile pentru dobânzi sau 
contribuțiile la comisioanele de garantare.

Or. en

Amendamentul 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 36 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia adoptă normele de instituire 
a unui sistem de capitalizare a tranșelor 
anuale pentru subvenționarea dobânzii și 
contribuții la comisioanele de garantare. 
Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedurile de 
examinare stabilite la articolul 143 
alineatul (3).

Or. de

Justificare

Securitate juridică.

Amendamentul 903
Markus Pieper, Joachim Zeller
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 37 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre aflate într-o situație 
financiară dificilă și care îndeplinesc 
condițiile stabilite la articolul 22 
alineatul (1), trebuie, eventual cu 
susținerea Comisiei, să investească 
veniturile din dobânzi sau alte venituri în 
vederea maximizării impactului 
fondurilor asupra creșterii și 
competitivității, mai ales în proiectele de 
infrastructură favorabile din punct de 
vedere economic.

Or. de

Justificare

Instrumentul de partajare a riscului subliniază necesitatea sprijinirii mai ales a proiectelor 
de infrastructură în statele membre care se confruntă cu dificultăți financiare, întrucât 
acestea servesc în mare măsură competitivității durabile.

Amendamentul 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 38 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reutilizarea resurselor care pot fi atribuite 
contribuției din partea fondurilor CSC până 
la închiderea programului

Reutilizarea resurselor care pot fi atribuite 
contribuției din partea fondurilor CSC până 
la închiderea programului sau 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.
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Amendamentul 905
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 38 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Câștigurile sau alte venituri sau 
profituri, inclusiv dobânzi, comisioane de 
garantare, dividende, câștiguri din capital 
sau orice alte venituri generate de investiții, 
care pot fi atribuite contribuției din partea 
fondurilor CSC pentru instrumentul 
financiar, se utilizează în următoarele 
scopuri, după caz, în limita sumelor 
necesare:

(2) Câștigurile sau alte venituri sau 
profituri, inclusiv dobânzi, comisioane de 
garantare, dividende, câștiguri din capital 
sau orice alte venituri generate de investiții,
care pot fi atribuite contribuției din partea 
fondurilor care fac obiectul RDC pentru 
instrumentul financiar, se utilizează în 
următoarele scopuri, după caz, în limita 
sumelor necesare:

Or. en

Amendamentul 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele de capital restituite 
instrumentelor financiare din investiții sau 
din disponibilizări ale resurselor angajate 
pentru contracte de garanție, care pot fi 
atribute contribuției din partea fondurilor 
CSC, se reutilizează pentru noi investiții 
prin aceleași sau prin alte instrumente 
financiare, în conformitate cu obiectivele 
programului sau programelor.

(1) Resursele de capital restituite 
instrumentelor financiare din investiții sau 
din disponibilizări ale resurselor angajate 
pentru contracte de garanție, care pot fi 
atribute contribuției din partea fondurilor 
CSC, se reutilizează pentru noi investiții 
prin aceleași sau prin alte instrumente 
financiare, în conformitate cu obiectivele 
programului, programelor, programului 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională sau programelor pentru 
fonduri de dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.
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Amendamentul 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 38 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Câștigurile sau alte venituri sau 
profituri, inclusiv dobânzi, comisioane de 
garantare, dividende, câștiguri din capital 
sau orice alte venituri generate de investiții, 
care pot fi atribuite contribuției din partea 
fondurilor CSC pentru instrumentul 
financiar, se utilizează în următoarele 
scopuri, după caz, în limita sumelor 
necesare:

(2) Resursele restituite instrumentelor 
financiare din investiții sau din eliberarea 
resurselor alocate contractelor de 
garantare, inclusiv câștiguri provenite din 
elementul principal sau de capital al 
oricărei investiții și câștigurile din alte 
venituri sau profituri, inclusiv dobânzi, 
comisioane de garantare, dividende, 
câștiguri din capital sau orice alte venituri 
generate de investiții, care pot fi atribuite 
contribuției din partea fondurilor CSC 
pentru instrumentul financiar, se 
reutilizează în următoarele scopuri, după 
caz, în limita sumelor necesare:

Or. en

Amendamentul 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 38 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rambursarea costurilor de gestionare 
suportate sau plata onorariilor de 
gestionare aferente instrumentului 
financiar;

(a) rambursarea costurilor de gestionare 
suportate sau plata onorariilor de 
gestionare aferente instrumentului 
financiar, precum și rambursarea 
costurilor de refinanțare la rata de 
cofinanțare națională, cu condiția ca 
acest lucru să fie stabilit de o instituție 
financiară în conformitate cu articolul 33 
alineatul (4) litera (b) punctele (i) și (ii).



PE491.054v01-00 68/164 AM\903903RO.doc

RO

Or. de

Justificare

Articolul 38 alineatul (2) litera (b) este prea ambiguu pentru a pune de acord costurile de 
refinanțare ale băncilor de dezvoltare cu normele.

Amendamentul 909
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 38 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rambursarea costurilor de gestionare 
suportate sau plata onorariilor de 
gestionare aferente instrumentului 
financiar;

(a) rambursarea costurilor de gestionare 
suportate sau plata onorariilor de 
gestionare aferente instrumentului 
financiar, precum și rambursarea 
costurilor de refinanțare la rata de 
cofinanțare națională, cu condiția ca 
acest lucru să fie stabilit de o instituție 
financiară în conformitate cu articolul 33 
alineatul (4) litera (b) punctul (ii).

Or. de

Amendamentul 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 38 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Remunerarea preferențială nu 
trebuie să depășească nivelul necesar 
pentru crearea de stimulente cu scopul de 
a atrage resurse private de contrapartidă 
care să asigure alinierea interesului 
printr-o partajare adecvată a riscurilor și 
a profiturilor și nu trebuie să îi 
compenseze excesiv pe investitori, trebuie 
să fie efectuată pe o bază comercială 
normală, să fie compatibilă cu normele 
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UE privind ajutoarele de stat și să fi fost 
evaluată ca parte din evaluarea ex ante.

Or. en

Amendamentul 911
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 38 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) remunerarea preferențială a 
investitorilor care funcționează după 
principiul investitorului în economia de 
piață, care furnizează resurse de 
contrapartidă corespunzătoare contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentul financiar sau care coinvestesc 
la nivelul destinatarilor finali;

(b) remunerarea preferențială a 
investitorilor care funcționează după 
principiul investitorului în economia de 
piață, care furnizează resurse de 
contrapartidă corespunzătoare contribuției 
din partea fondurilor ce fac obiectul RDC
pentru instrumentul financiar sau care 
coinvestesc la nivelul destinatarilor finali;

Or. en

Amendamentul 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 38 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) remunerarea preferențială a 
investitorilor care funcționează după 
principiul investitorului în economia de 
piață, care furnizează resurse de 
contrapartidă corespunzătoare contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentul financiar sau care coinvestesc 
la nivelul destinatarilor finali;

(b) remunerarea preferențială a 
investitorilor care funcționează după 
principiul investitorului în economia de 
piață, care furnizează resurse de 
contrapartidă corespunzătoare contribuției 
din partea fondurilor CSC prin cofinanțare 
pentru instrumentul financiar sau care 
coinvestesc la nivelul destinatarilor finali;

Or. en
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Amendamentul 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 38 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alte investiții prin aceleași sau alte 
instrumente financiare, în conformitate cu 
obiectivele programului sau programelor.

(c) alte investiții prin aceleași sau alte 
instrumente financiare, în conformitate cu 
obiectivele programului, programelor, 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională sau programelor pentru 
fonduri de dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 38 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) proiecte de infrastructură

Or. de

Amendamentul 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 38 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre aflate într-o situație 
financiară dificilă și care îndeplinesc 
condițiile stabilite la articolul 22
alineatul (1), trebuie să utilizeze resursele 
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menționate la alineatele (1) și (2), 
eventual cu susținerea Comisiei, în 
vederea maximizării impactului 
fondurilor asupra creșterii și 
competitivității, mai ales în proiectele de 
infrastructură care sprijină economia.

Or. de

Amendamentul 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 39 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Utilizarea resurselor rămase după 
închiderea programului

Utilizarea resurselor rămase după 
închiderea programului sau programului 
pentru un fond de dezvoltare regională

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 39 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului 
timp de cel puțin 10 ani de la închiderea 
programului.

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului 
timp de cel puțin 10 ani de la închiderea 
programului. Printre acestea se numără și 
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costurile de gestionare cu destinație 
precisă.

Or. de

Justificare

Clarificarea costurilor de gestionare.

Amendamentul 918
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 39 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului 
timp de cel puțin 10 ani de la închiderea 
programului.

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului 
timp de cel puțin 5 ani de la închiderea 
programului.

Or. fr

Justificare

Perioada de 10 ani după închiderea programului propusă de Comisie pentru utilizarea 
instrumentelor financiare în conformitate cu obiectivele programului este prea lungă și 
prezintă o incertitudine juridică pe termen lung atât pentru autoritățile de management, cât și 
pentru beneficiari.

Amendamentul 919
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 39 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare Statele membre adoptă măsurile necesare 
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pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului 
timp de cel puțin 10 ani de la închiderea 
programului

pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului 
sau programului pentru un fond de 
dezvoltare macroregională timp de cel 
puțin 10 ani de la închiderea programului 
sau programului pentru un fond de 
dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 39 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului 
timp de cel puțin 10 ani de la închiderea 
programului

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului 
timp de cel puțin 10 ani de la închiderea 
programului Sumele rămase după zece ani 
de la închiderea programului se 
returnează bugetului Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 39 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului 
timp de cel puțin 10 ani de la închiderea 
programului

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului 
timp de cel puțin 5 ani de la închiderea 
programului.

Or. es

Justificare

Perioada de timp ar trebui să fie în concordanță cu perioada de deținere a investițiilor 
finanțate.

Amendamentul 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 39 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aflate într-o situație 
financiară dificilă și care îndeplinesc 
condițiile stabilite la articolul 22 
alineatul (1), trebuie să utilizeze resursele 
menționate la alineatele (1) și (2), 
eventual cu susținerea Comisiei, în 
vederea maximizării impactului 
fondurilor asupra creșterii și 
competitivității, mai ales în proiectele de 
infrastructură care sprijină economia.

Or. de
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Amendamentul 923
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de management trimite 
Comisiei un raport specific care acoperă 
operațiunile ce cuprind instrumente 
financiare, sub forma unei anexe la raportul 
anual de implementare.

(1) Autoritatea de management trimite 
Comisiei un raport specific care acoperă 
operațiunile ce cuprind instrumente 
financiare, sub forma unei anexe la raportul 
anual de implementare, cu scopul de a se 
evita duplicarea și sarcina administrativă 
suplimentară.

Or. en

Amendamentul 924
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 40 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia sintetizează anual 
informațiile din rapoarte referitoare la 
utilizarea și eficacitatea instrumentelor 
financiare aferentelor diferitelor fonduri 
care fac obiectul RDC, obiectivelor 
tematice și diverselor state membre.

Or. en

Amendamentul 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 40 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identificarea programului și a priorității (a) identificarea programului sau 
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în cadrul cărora se furnizează contribuția 
din partea fondurilor CSC;

programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională și a priorității în cadrul 
cărora se furnizează contribuția din partea 
fondurilor CSC;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 40 – alineatul 2 – litera c – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- (d) identificarea beneficiarilor și a 
fondurilor publice alocate acestora;

Or. en

Amendamentul 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 40 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) suma totală a contribuției plătite 
instrumentului financiar pe program și pe 
prioritate sau măsură, astfel cum este 
inclusă în cererile de plată transmise 
Comisiei;

(d) suma totală a contribuției plătite 
instrumentului financiar pe program sau 
program pentru un fond de dezvoltare 
macroregională și pe prioritate sau 
măsură, astfel cum este inclusă în cererile 
de plată transmise Comisiei;

Or. sk
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Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 40 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) suma totală a contribuției plătite sau 
angajate în contractele de garantare de 
instrumentul financiar către destinatarii 
finali pe program și pe prioritate sau 
măsură, astfel cum este inclusă în cererile 
de plată transmise Comisiei;

(e) suma totală a contribuției plătite sau 
angajate în contractele de garantare de 
instrumentul financiar către destinatarii 
finali pe program sau program pentru un 
fond de dezvoltare macroregională și pe 
prioritate sau măsură, astfel cum este 
inclusă în cererile de plată transmise 
Comisiei;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 40 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) efectul multiplicator al investițiilor 
realizate de instrumentul financiar și 
valoarea investițiilor și participărilor;

(g) acolo unde este posibil, efectul 
multiplicator al investițiilor realizate de 
instrumentul financiar și valoarea 
investițiilor și participărilor;

Or. en
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Amendamentul 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 40 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) contribuția instrumentului financiar la 
îndeplinirea indicatorilor programului și 
priorității în cauză.

(h) contribuția instrumentului financiar la 
îndeplinirea indicatorilor programului sau 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională și priorității în cauză.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 40 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Raportul specific se face public în 
întregime.

Or. en

Amendamentul 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 41 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de trei luni de la data notificării 
deciziei de adoptare a unui program 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională, grupul de state membre 
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care au înființat fondul de dezvoltare 
macroregională constituie, pentru fiecare 
prioritate a programului pentru fondul de 
dezvoltare macroregională, un grup de 
coordonare care este un comitet de 
monitorizare a punerii în aplicare a 
programului.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun. 
Există deja grupuri de coordonare pentru strategiile macroregionale aprobate. Scopul 
acestui amendament este de a armoniza funcțiile îndeplinite de grupurile de coordonare 
pentru strategiile macroregionale aprobate cu funcțiile unui comitet de monitorizare a 
programului.

Amendamentul 933
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 41 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se fac publice normele de funcționare, 
lista membrilor, inclusiv numele 
persoanelor, ordinea de zi a reuniunilor 
comitetului de monitorizare și procesele-
verbale adoptate în cadrul reuniunilor.

Or. en

Amendamentul 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de monitorizare este compus din 
reprezentanți ai autorităților de 

Comitetul de monitorizare este compus din 
reprezentanți ai autorităților de 
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management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor. Fiecare membru al comitetului 
de monitorizare are drept de vot.

management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor menționați la articolul 5, 
având în vedere, în special, partenerii 
implicați în pregătirea programelor 
respective. Fiecare membru al comitetului 
de monitorizare are drept de vot. Statele 
membre asigură egalitatea între femei și 
bărbați în cadrul acestui organism.

Or. en

Amendamentul 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) Comitetul de monitorizare este compus 
din reprezentanți ai autorităților de 
management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor. Fiecare membru al 
comitetului de monitorizare are drept de 
vot.

(l) Comitetul de monitorizare este compus 
din reprezentanți ai autorităților de 
management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor. Comitetul stabilește normele 
care reglementează drepturile de vot.

Or. es

Amendamentul 936
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de monitorizare este compus din 
reprezentanți ai autorităților de 
management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor. Fiecare membru al comitetului 
de monitorizare are drept de vot.

Comitetul de monitorizare este compus din 
reprezentanți ai autorităților de 
management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor. Pentru fiecare dintre aceste 
comitete, partenerii sunt delegați prin 
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procese transparente, respectate de către 
orice entitate de guvernare din statele 
membre și independente de acestea. 
Fiecare membru al comitetului de 
monitorizare are drept de vot.

Or. en

Amendamentul 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Grupul de monitorizare care 
funcționează în calitate de comitet 
responsabil cu monitorizarea punerii în 
aplicare a fondului de dezvoltare 
macroregională este alcătuit din experți, 
în conformitate cu modelul tripartit, ceea 
ce înseamnă că sectorul public, sectorul 
academic și sectorul comercial participă, 
fiecare, cu un număr egal de membri. 
Fiecare membru al comitetului de 
monitorizare are drepturi de vot.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun. 
Modelul tripartit, stabilit pe bază de experți, este capabil să creeze o echipă de experți 
funcțională și cu efect de sinergie, prin combinarea avantajelor celor trei sectoare distincte.

Amendamentul 938
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de monitorizare a unui 
program în temeiul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană include, 
de asemenea, reprezentanți ai țărilor terțe 
care participă la program.

eliminat

Or. en

Amendamentul 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de monitorizare a unui program 
în temeiul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană include, de asemenea, 
reprezentanți ai țărilor terțe care participă 
la program.

Comitetul de monitorizare a unui program 
în temeiul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană include, de asemenea, 
reprezentanți ai țărilor terțe care participă 
la program, atât timp cât țara respectivă 
contribuie financiar la acesta.

Or. es

Amendamentul 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de monitorizare a unui program 
în temeiul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană include, de asemenea, 
reprezentanți ai țărilor terțe care participă 
la program.

Comitetul de monitorizare a unui program 
în temeiul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană include, de asemenea, 
reprezentanți ai țărilor terțe care participă 
la program și poate include reprezentanți 
ai unei GECT sau ai altor organizații de 
cooperare teritorială situate pe teritoriul 
aferent programului.
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Or. fr

Amendamentul 941
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de monitorizare a unui program 
în temeiul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană include, de asemenea, 
reprezentanți ai țărilor terțe care participă 
la program.

Comitetul de monitorizare a unui program 
în temeiul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană include, de asemenea, 
reprezentanți ai țărilor terțe care participă 
și aduc o contribuție financiară la 
program.

Or. pt

Justificare

Este logic ca țările terțe să poată participa în cadrul comitetului de monitorizare numai 
atunci când contribuie efectiv la programe.

Amendamentul 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 42 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Partenerii aleg și numesc membrii 
care îi reprezintă în comitetul de 
monitorizare.

Or. en

Amendamentul 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset



PE491.054v01-00 84/164 AM\903903RO.doc

RO

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 42 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Lista membrilor comitetului de 
monitorizare se face publică.

Or. en

Amendamentul 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când contribuie la un program, 
BEI poate participa la lucrările comitetului 
de monitorizare în calitate de consultant.

(3) Atunci când contribuie la un program 
sau program pentru un fond de dezvoltare 
macroregională, BEI poate participa la 
lucrările comitetului de monitorizare în 
calitate de consultant.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul de monitorizare se reunește 
cel puțin o dată pe an și examinează 
punerea în aplicare a programului și 
progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor acestuia. În acest scop, 
comitetul ia în considerare datele 
financiare, indicatorii comuni și specifici 

(1) Comitetul de monitorizare se reunește 
cel puțin o dată pe an și examinează 
punerea în aplicare a programului sau 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională și progresele înregistrate 
în îndeplinirea obiectivelor acestuia. În 
acest scop, comitetul ia în considerare 
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fiecărui program, inclusiv modificările cu 
privire la indicatorii de rezultat și 
progresele în vederea atingerii valorilor 
țintă cuantificate și a obiectivelor de etapă 
definite în cadrul de performanță.

datele financiare, indicatorii comuni și 
specifici fiecărui program sau program 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională, inclusiv modificările cu 
privire la indicatorii de rezultat și 
progresele în vederea atingerii valorilor 
țintă cuantificate și a obiectivelor de etapă 
definite în cadrul de performanță.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul de monitorizare se reunește 
cel puțin o dată pe an și examinează 
punerea în aplicare a programului și 
progresele înregistrate în îndeplinirea 
obiectivelor acestuia. În acest scop, 
comitetul ia în considerare datele 
financiare, indicatorii comuni și specifici 
fiecărui program, inclusiv modificările cu 
privire la indicatorii de rezultat și 
progresele în vederea atingerii valorilor 
țintă cuantificate și a obiectivelor de etapă 
definite în cadrul de performanță.

(1) Comitetul de monitorizare se reunește 
cel puțin o dată-de două ori pe an și 
examinează punerea în aplicare a 
programului și progresele înregistrate în 
îndeplinirea obiectivelor acestuia și 
punerea în aplicare a principiilor 
orizontale prevăzute la articolele 6, 7 și 8 
din prezentul regulament. În acest scop, 
comitetul ia în considerare datele 
financiare, indicatorii comuni și specifici 
fiecărui program, inclusiv modificările cu 
privire la indicatorii de rezultat și 
progresele în vederea atingerii valorilor 
țintă cuantificate și a obiectivelor de etapă 
definite în cadrul de performanță.

Or. en

Amendamentul 947
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul de monitorizare examinează 
în detaliu toate aspectele care afectează 
evoluția programului.

(2) Comitetul de monitorizare examinează 
în detaliu toate aspectele care afectează 
evoluția programului sau programului 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comitetul de monitorizare examinează 
în detaliu toate aspectele care afectează 
evoluția programului.

(2) Comitetul de monitorizare examinează 
în detaliu toate aspectele care afectează 
evoluția programului, inclusiv o 
examinare a performanțelor.

Or. en

Amendamentul 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comitetul de monitorizare este 
consultat și emite un aviz cu privire la 
orice modificare a programului propusă de 

(3) Comitetul de monitorizare este 
consultat și emite un aviz cu privire la 
orice modificare a programului sau 
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autoritatea de management. programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională propusă de autoritatea de 
management.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 950
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul de monitorizare poate adresa 
recomandări autorității de management în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
programului și evaluarea acestuia. 
Comitetul monitorizează acțiunile 
întreprinse ca urmare a recomandărilor 
sale.

(4) Comitetul de monitorizare poate adresa 
recomandări autorității de management în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
programului și modalitățile de reducere a 
sarcinii administrative a beneficiarilor.
Comitetul monitorizează acțiunile 
întreprinse ca urmare a recomandărilor sale 
și reevaluează ulterior dacă este adecvat 
scopului în ceea ce privește condițiile de 
gestionare a proiectelor și a programelor 
în conformitate cu criteriile recunoscute 
pe plan internațional.

Or. en

Amendamentul 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comitetul de monitorizare poate adresa 
recomandări autorității de management în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 

(4) Comitetul de monitorizare poate adresa 
recomandări autorității de management în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
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programului și evaluarea acestuia.
Comitetul monitorizează acțiunile 
întreprinse ca urmare a recomandărilor 
sale.

programului sau programului pentru un 
fond de dezvoltare macroregională și 
evaluarea acestuia. Comitetul 
monitorizează acțiunile întreprinse ca 
urmare a recomandărilor sale.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 952
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 43 – alineatul 4 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul de monitorizare aprobă 
raportul anual de implementare a 
programelor.

Or. en

Amendamentul 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 43 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comitetul de monitorizare aprobă 
rapoartele anuale de implementare a 
programelor, menționate la articolul 44, 
precum și rapoartele privind progresele 
înregistrate, menționate la articolul 46.

Or. en
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Amendamentul 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Din 2016 până în 2022 inclusiv, statul 
membru prezintă Comisiei un raport anual 
privind implementarea programului în anul
financiar precedent.

(1) Din 2016 până în 2022 inclusiv, statul 
membru prezintă Comisiei un raport anual 
privind punerea în aplicare a programului 
sau programului pentru un fond de 
dezvoltare macroregională în exercițiul
financiar precedent.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește programele în cazul 
cărora creditele din fonduri nu depășesc 
suma de 75 de milioane de euro, statul 
membru poate omite transmiterea 
rapoartelor anuale privind punerea în 
aplicare și depune rapoarte privind 
punerea în aplicare în 2017 și 2019.

Or. de

Amendamentul 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile selectate. 
Ele precizează, de asemenea, măsurile 
luate pentru a îndeplini condițiile ex ante și 
pentru a aborda orice probleme care 
afectează evoluția programului, precum și 
măsurile corective luate.

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile care au 
fost selectate pentru sprijin în cadrul unui 
program. Ele precizează, de asemenea, 
măsurile luate pentru a îndeplini condițiile 
ex ante și pentru a aborda orice probleme 
care afectează evoluția programului, 
precum și măsurile corective luate.

Or. en

Justificare

Amendamentul își propune să precizeze operațiunile care trebuie să fie raportate. Termenul 
„operațiuni selectate” nu este suficient de specific.

Amendamentul 957
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
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se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile selectate. 
Ele precizează, de asemenea, măsurile 
luate pentru a îndeplini condițiile ex ante și 
pentru a aborda orice probleme care 
afectează evoluția programului, precum și 
măsurile corective luate.

se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile selectate. 
Ele precizează, de asemenea, măsurile 
luate pentru a îndeplini condițiile ex ante, 
pentru simplificarea procedurilor 
administrative și pentru a aborda orice 
probleme care afectează evoluția 
programului, precum și măsurile corective 
luate.

Or. en

Amendamentul 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile selectate.
Ele precizează, de asemenea, măsurile 
luate pentru a îndeplini condițiile ex ante și 
pentru a aborda orice probleme care 
afectează evoluția programului, precum și 
măsurile corective luate.

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului sau programului 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională și a priorităților acestuia, 
prin referire la datele financiare, indicatorii 
comuni și indicatorii specifici programelor, 
valorile-țintă cuantificate, inclusiv 
modificările indicatorilor de rezultat și ale 
obiectivelor de etapă definite în cadrul de 
performanță. Datele transmise se referă la 
valori ale indicatorilor pentru operațiunile 
puse pe deplin în aplicare și, de asemenea, 
pentru operațiunile selectate. Ele 
precizează, de asemenea, măsurile luate 
pentru a îndeplini condițiile ex ante și 
pentru a aborda orice probleme care 
afectează evoluția programului sau 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională, precum și măsurile 
corective luate.

Or. sk
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Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile selectate. 
Ele precizează, de asemenea, măsurile 
luate pentru a îndeplini condițiile ex ante și 
pentru a aborda orice probleme care 
afectează evoluția programului, precum și
măsurile corective luate.

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile selectate. 
Toate datele personale trebuie defalcate în 
funcție de gen. Ele precizează, de 
asemenea, măsurile luate pentru a îndeplini 
condițiile ex ante și pentru a aborda orice 
probleme care afectează evoluția 
programului, măsurile corective luate și 
acțiunile întreprinse în scopul 
simplificării administrative.

Or. en

Amendamentul 960
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele de implementare anuale (2) Rapoartele de implementare anuale 
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prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile 
selectate. Ele precizează, de asemenea, 
măsurile luate pentru a îndeplini 
condițiile ex ante și pentru a aborda orice 
probleme care afectează evoluția 
programului, precum și măsurile 
corective luate.

prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare.

Or. en

Amendamentul 961
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile selectate. 
Ele precizează, de asemenea, măsurile 
luate pentru a îndeplini condițiile ex ante și 
pentru a aborda orice probleme care 
afectează evoluția programului, precum și 
măsurile corective luate.

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile selectate. 
Ele precizează, de asemenea, măsurile 
luate pentru a îndeplini condițiile ex ante, 
condițiile de asociere a partenerilor 
economici și sociali și condițiile de 
simplificare administrativă, și abordează
orice probleme care afectează performanța 
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programului, precum și măsurile corective 
luate.

Or. fr

Justificare

Consultarea actorilor economici și sociali, precum și eficacitatea procedurilor administrative 
sunt elemente-cheie pentru punerea în aplicare a programelor operaționale. Integrarea 
acestor elemente în rapoartele de evaluare va permite Comisiei să identifice mai bine 
măsurile pe care trebuie să le ia un stat membru în vederea unei mai bune utilizări a politicii 
de coeziune.

Amendamentul 962
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Raportul anual de implementare 
prezentat în 2017 stabilește și evaluează 
informațiile prevăzute la alineatul (2) și 
progresele realizate în vederea atingerii 
obiectivelor programului, inclusiv 
contribuția fondurilor CSC la schimbarea 
indicatorilor de rezultat, dacă există date 
disponibile din evaluări. Acesta 
evaluează, de asemenea, punerea în 
aplicare a acțiunilor pentru a se ține 
seama de principiile enunțate la 
articolele 6, 7 și 8 și prezintă informații 
privind sprijinul utilizat pentru atingerea 
țintelor în materie de schimbări climatice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 3



AM\903903RO.doc 95/164 PE491.054v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Raportul anual de implementare 
prezentat în 2017 stabilește și evaluează 
informațiile prevăzute la alineatul (2) și 
progresele realizate în vederea atingerii 
obiectivelor programului, inclusiv 
contribuția fondurilor CSC la schimbarea 
indicatorilor de rezultat, dacă există date 
disponibile din evaluări. Acesta evaluează, 
de asemenea, punerea în aplicare a 
acțiunilor pentru a se ține seama de 
principiile enunțate la articolele 6, 7 și 8 și 
prezintă informații privind sprijinul utilizat 
pentru atingerea țintelor în materie de 
schimbări climatice.

(3) Raportul anual de implementare 
prezentat în 2017 stabilește și evaluează 
informațiile prevăzute la alineatul (2) și 
progresele realizate în vederea atingerii 
obiectivelor programului sau programului 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională, inclusiv contribuția 
fondurilor CSC la schimbarea indicatorilor 
de rezultat, dacă există date disponibile din 
evaluări. Acesta evaluează, de asemenea, 
punerea în aplicare a acțiunilor pentru a se 
ține seama de principiile enunțate la 
articolele 6, 7 și 8 și prezintă informații 
privind sprijinul utilizat pentru atingerea 
țintelor în materie de schimbări climatice.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 964
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Raportul anual de implementare 
prezentat în 2017 stabilește și evaluează 
informațiile prevăzute la alineatul (2) și 
progresele realizate în vederea atingerii 
obiectivelor programului, inclusiv 
contribuția fondurilor CSC la schimbarea 
indicatorilor de rezultat, dacă există date 
disponibile din evaluări. Acesta evaluează, 
de asemenea, punerea în aplicare a 
acțiunilor pentru a se ține seama de 
principiile enunțate la articolele 6, 7 și 8 și 
prezintă informații privind sprijinul utilizat 
pentru atingerea țintelor în materie de 

(3) Raportul anual de implementare 
prezentat în 2017 stabilește și evaluează 
informațiile prevăzute la alineatul (2) și 
progresele realizate în vederea atingerii 
obiectivelor programului, inclusiv 
contribuția fondurilor CSC la schimbarea 
indicatorilor de rezultat, dacă există date 
disponibile din evaluări. Acesta evaluează, 
de asemenea, punerea în aplicare a 
acțiunilor pentru a se ține seama de 
principiile enunțate la articolele 6, 7 și 8 și 
prezintă informații privind sprijinul utilizat 
pentru atingerea țintelor în materie de 
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schimbări climatice. schimbări climatice și acțiunile întreprinse 
pentru a realiza obiectivele de reducere a 
sărăciei.

Or. it

Amendamentul 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Raportul anual de implementare 
evaluează rolul partenerilor menționați la 
articolul 5 în punerea în aplicare a 
programului, inclusiv o listă a 
partenerilor implicați, responsabilitățile 
acestora și opiniile exprimate cu privire la 
punerea în aplicare a programului și a 
principiului parteneriatului, precum și 
modalitatea în care aceste opinii au fost 
luate în considerare.

Or. en

Amendamentul 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Raportul anual de implementare 
prezentat în 2019 și raportul final de 
implementare pentru fondurile CSC includ, 
pe lângă informațiile și evaluarea prevăzute 
la alineatele (2) și (3), informații și evaluări 
privind progresele înregistrate în atingerea 
obiectivelor programului și contribuția 
acestuia la îndeplinirea strategiei Uniunii 

(4) Raportul anual de implementare 
prezentat în 2019 și raportul final de 
implementare pentru fondurile CSC includ, 
pe lângă informațiile și evaluarea prevăzute 
la alineatele (2) și (3), informații și evaluări 
privind progresele înregistrate în atingerea 
obiectivelor programului sau programului 
pentru un fond de dezvoltare 
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pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii.

macroregională și contribuția acestuia la 
îndeplinirea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate formula recomandări 
privind remedierea oricăror aspecte care 
afectează punerea în aplicare a 
programului. În cazul în care se fac astfel 
de recomandări, autoritatea de management 
informează Comisia în termen de trei luni 
în legătură cu măsurile corective luate.

(7) Comisia poate formula recomandări 
privind remedierea oricăror aspecte care 
afectează punerea în aplicare a programului 
sau programului pentru un fond de 
dezvoltare macroregională. În cazul în 
care se fac astfel de recomandări, 
autoritatea de management informează 
Comisia în termen de trei luni în legătură 
cu măsurile corective luate.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 968
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate formula recomandări 
privind remedierea oricăror aspecte care 

(7) Comisia poate formula recomandări 
privind remedierea oricăror aspecte care 
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afectează punerea în aplicare a 
programului. În cazul în care se fac astfel 
de recomandări, autoritatea de management 
informează Comisia în termen de trei luni 
în legătură cu măsurile corective luate.

afectează punerea în aplicare a 
programului, inclusiv gestionarea 
programelor și a proiectelor. În cazul în 
care se fac astfel de recomandări, 
autoritatea de management informează 
Comisia în termen de trei luni în legătură 
cu măsurile corective luate.

Or. en

Amendamentul 969
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate formula recomandări 
privind remedierea oricăror aspecte care 
afectează punerea în aplicare a 
programului. În cazul în care se fac astfel 
de recomandări, autoritatea de 
management informează Comisia în 
termen de trei luni în legătură cu 
măsurile corective luate.

(7) Comisia poate formula recomandări 
privind remedierea oricăror aspecte care 
afectează punerea în aplicare a 
programului.

Or. en

Amendamentul 970
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Se face public un rezumat pentru 
cetățeni al conținutului și al rapoartelor 
de implementare anuale și finale.

eliminat

Or. en



AM\903903RO.doc 99/164 PE491.054v01-00

RO

Amendamentul 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Se face public un rezumat pentru 
cetățeni al conținutului și al rapoartelor
de implementare anuale și finale.

(8) Se fac publice în întregime rapoartele
de implementare anuale și finale.

Or. en

Amendamentul 972
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 44 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Se face public un rezumat pentru 
cetățeni al conținutului și al rapoartelor de 
implementare anuale și finale.

(8) Se face public un rezumat pentru 
cetățeni al conținutului și al rapoartelor de 
implementare anuale și finale, precum și 
rapoartele integrale în sine.

Or. en

Amendamentul 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 45 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Începând din 2016 si până în 2022, 
inclusiv, se organizează o reuniune anuală 
între Comisie și fiecare stat membru, 
pentru analizarea performanțelor fiecărui 
program, ținând seama de raportul de 
implementare anual și de observațiile și 

(1) Începând din 2016 si până în 2022, 
inclusiv, se organizează o reuniune anuală 
între Comisie și fiecare stat membru, 
pentru analizarea performanțelor fiecărui 
program sau program pentru un fond de 
dezvoltare macroregională, ținând seama 
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recomandările Comisiei, după caz. de raportul de implementare anual și de 
observațiile și recomandările Comisiei, 
după caz.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Reuniunea anuală de reexaminare poate 
viza mai multe programe. În 2017 și 2019, 
reuniunea anuală de reexaminare vizează 
toate programele din statul membru și ia în 
considerare, de asemenea, rapoartele 
privind progresele înregistrate prezentate 
de statul membru în conformitate cu 
articolul 46 în anii respectivi.

(2) Reuniunea anuală de reexaminare poate 
viza mai multe programe sau programe 
pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională. În 2017 și 2019, 
reuniunea anuală de reexaminare vizează 
toate programele și programele pentru 
fonduri de dezvoltare macroregională din 
statul membru și ia în considerare, de 
asemenea, rapoartele privind progresele 
înregistrate prezentate de statul membru în 
conformitate cu articolul 46 în anii 
respectivi.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 45 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru și Comisia pot conveni 
să organizeze o reuniune de anuală de 
reexaminare pentru un program pentru anii 
diferiți de 2017 și 2019.

(3) Statul membru și Comisia pot conveni 
să organizeze o reuniune de anuală de 
reexaminare pentru un program sau 
program pentru un fond de dezvoltare 
macroregională pentru anii diferiți de 
2017 și 2019.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 45 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru programele în cazul cărora 
creditele din fonduri nu depășesc suma de 
75 de milioane de euro, se organizează 
reuniuni de reexaminare în 2017 și 2019, 
prin derogare de la articolul 45 alineatul 
(1).

Or. de

Justificare

Eine jährliche Übermittlung der Finanzdaten findet für EFRE, ESF und KF gemäß Art. 102 
Abs. 1 ohnehin statt. Dies genügt den haushaltsrechtlichen Vorgaben der EU und ermöglicht 
die Überprüfung der Leistung der Programme. Um die Umsetzung von kleinen Programmen 
zu erleichtern und dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zum nur geringen finanziellen 
Risiko Rechnung zu tragen, ist für diese Programme daher eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zum jährlichen Durchführungsbericht und den Überprüfungssitzungen 
vorzusehen. Die Programme sollten daher verpflichtet werden, über den Stand der 
Durchführung gemäß Art. 44 Abs. 3 und 4 sowie im Rahmen der Fortschrittsberichte (Art. 46) 
2017 und 2019 zu berichten. Die Jährlichen Überprüfungssitzungen gemäß Art. 45 sollten 
gleichfalls, wie bereits in Art. 45 Abs. 3 als Möglichkeit vorgesehen, lediglich 2017 und 2019 
stattfinden müssen.
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Amendamentul 977
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în special în ceea ce privește 
obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare 
program în cadrul de performanță și 
contribuțiile utilizate pentru obiectivele 
legate de schimbările climatice;

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în special în ceea ce privește 
obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare 
program în cadrul de performanță și 
contribuțiile utilizate pentru obiectivele 
legate de schimbările climatice și 
obiectivele legate de biodiversitate, 
inclusiv Natura 2000, astfel cum prevăd 
cadrele naționale de acțiune structurate în 
funcție de priorități;

Or. en

Amendamentul 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în special în ceea ce privește 
obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare 
program în cadrul de performanță și 
contribuțiile utilizate pentru obiectivele 
legate de schimbările climatice;

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere și o 
dezvoltare inteligente, durabile și 
favorabile incluziunii, în special în ceea ce 
privește obiectivele de etapă calitative și 
cantitative măsurabile, stabilite pentru 
fiecare program în cadrul de performanță și 
contribuțiile utilizate pentru obiectivele 
legate de schimbările climatice, inclusiv 
pentru indicatorii asociați principiilor 
orizontale prevăzute la articolele 7 și 8;
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Or. en

Amendamentul 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în special în ceea ce privește 
obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare 
program în cadrul de performanță și 
contribuțiile utilizate pentru obiectivele 
legate de schimbările climatice;

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în special în ceea ce privește 
reducerea sărăciei și a decalajelor 
regionale, precum și obiectivele de etapă 
stabilite pentru fiecare program în cadrul 
de performanță și contribuțiile utilizate 
pentru obiectivele legate de schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 980
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în special în ceea ce privește 
obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare 
program în cadrul de performanță și 
contribuțiile utilizate pentru obiectivele 
legate de schimbările climatice;

(b) progresele înregistrate către realizarea 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, în special în ceea ce privește 
obiectivele de etapă stabilite pentru fiecare 
program în cadrul de performanță și 
contribuțiile utilizate pentru obiectivele 
legate de schimbările climatice și 
reducerea sărăciei;

Or. it
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Amendamentul 981
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă acțiunile întreprinse pentru a 
îndeplini condițiile ex ante neîndeplinite 
la data adoptării contractului de 
parteneriat au fost puse în aplicare în 
conformitate cu calendarul stabilit;

eliminată

Or. en

Amendamentul 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă acțiunile întreprinse pentru a 
îndeplini condițiile ex ante neîndeplinite la 
data adoptării contractului de parteneriat au 
fost puse în aplicare în conformitate cu 
calendarul stabilit;

(c) dacă acțiunile întreprinse pentru a 
îndeplini condițiile ex ante neîndeplinite la 
data adoptării contractului de parteneriat au 
fost puse în aplicare în mod 
corespunzător;

Or. en

Amendamentul 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) punerea în aplicare a mecanismelor de 
asigurare a coordonării între fondurile CSC 
și alte instrumente de finanțare ale Uniunii 
și naționale și cu BEI;

(d) punerea în aplicare a mecanismelor de 
asigurare a coordonării între fondurile 
CSC, fondul de dezvoltare 
macroregională și alte instrumente de 
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finanțare ale Uniunii și naționale și cu BEI;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 984
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiunile întreprinse pentru 
consolidarea capacității autorităților din 
statele membre și, după caz, a 
beneficiarilor în privința administrării și 
utilizării fondurilor CSC;

eliminată

Or. en

Amendamentul 985
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiunile întreprinse pentru consolidarea 
capacității autorităților din statele membre 
și, după caz, a beneficiarilor în privința 
administrării și utilizării fondurilor CSC;

(f) acțiunile întreprinse pentru consolidarea 
capacității autorităților din statele membre 
și, după caz, a beneficiarilor în privința 
administrării și utilizării fondurilor CSC, 
inclusiv recomandarea de asimilare a 
formării la standarde internaționale în 
domeniul gestionării de proiecte și de 
programe, în vederea îmbunătățirii 
capacității administrative;

Or. en
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Amendamentul 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiunile întreprinse pentru consolidarea 
capacității autorităților din statele membre 
și, după caz, a beneficiarilor în privința 
administrării și utilizării fondurilor CSC;

(f) acțiunile întreprinse pentru consolidarea 
capacității autorităților din statele membre 
sau din grupul de state membre care a 
înființat un fond de dezvoltare 
macroregională și, după caz, a 
beneficiarilor în privința administrării și
utilizării fondurilor CSC;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 987
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) acțiunile planificate și ținte 
corespunzătoare din programe, în vederea 
reducerii sarcinii administrative a 
beneficiarilor;

eliminată

Or. en

Amendamentul 988
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) acțiunile planificate și ținte 
corespunzătoare din programe, în vederea 
reducerii sarcinii administrative a 
beneficiarilor;

(g) acțiunile planificate și ținte 
corespunzătoare din programe sau 
programe pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională, în vederea reducerii 
sarcinii administrative a beneficiarilor;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) rolul partenerilor menționați la articolul 
5 în punerea în aplicare a contractului de 
parteneriat.

(h) rolul partenerilor menționați la 
articolul 5 în punerea în aplicare a 
contractului de parteneriat, inclusiv o listă 
a partenerilor implicați, responsabilitățile 
acestora și opiniile exprimate cu privire la 
punerea în aplicare a programului și a 
principiului parteneriatului, precum și 
modalitatea în care aceste opinii au fost 
luate în considerare;

Or. en

Amendamentul 990
Jens Nilsson

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) rolul partenerilor menționați la (h) rolul partenerilor menționați la 
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articolul 5 în punerea în aplicare a 
contractului de parteneriat.

articolul 5 și o evaluare a calității și a 
eficacității acestui parteneriat în punerea 
în aplicare a contractului de parteneriat

Or. en

Justificare

Pentru a conferi un sens real și complet principiului parteneriatului, statele membre nu 
detaliază numai rolul acordat partenerilor, ci și evaluează cât de bine a fost pus în aplicare 
principiul parteneriatului.

Amendamentul 991
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Performanțele în ceea ce privește 
gestionarea proiectelor și a programelor, 
înregistrate de partenerii menționați la 
articolul 5 în punerea în aplicare a 
contractului de parteneriat.

Or. en

Amendamentul 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) justificări pentru restricțiile 
referitoare la punerea în aplicare a 
programelor cu fonduri CSC;

Or. en
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Amendamentul 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care Comisia determină, în 
termen de trei luni de la data transmiterii 
raportului privind progresele înregistrate, 
că informațiile prezentate sunt incomplete 
sau neclare, aceasta poate solicita 
informații suplimentare din partea statului 
membru. Statul membru furnizează 
Comisiei informațiile solicitate în termen 
de trei luni și, după caz, revizuiește în mod 
corespunzător raportul privind progresele 
înregistrate.

(3) În cazul în care Comisia determină, în 
termen de trei luni de la data transmiterii 
raportului privind progresele înregistrate, 
că informațiile prezentate sunt incomplete 
sau neclare, aceasta poate solicita 
informații suplimentare din partea statului 
membru sau a grupului de state membre 
care au înființat un fond de dezvoltare 
macroregională. Statul membru sau 
grupul de state membre care au înființat 
un fond de dezvoltare macroregională 
furnizează Comisiei informațiile solicitate 
în termen de trei luni și, după caz, 
revizuiește în mod corespunzător raportul 
privind progresele înregistrate.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care Comisia determină, în 
termen de trei luni de la data transmiterii 
raportului privind progresele înregistrate, 
că informațiile prezentate sunt incomplete 
sau neclare, aceasta poate solicita 
informații suplimentare din partea statului 
membru. Statul membru furnizează 

(3) În cazul în care Comisia determină, în 
termen de o lună de la data transmiterii 
raportului privind progresele înregistrate, 
că informațiile prezentate sunt incomplete 
sau neclare, aceasta poate solicita 
informații suplimentare din partea statului 
membru. Statul membru furnizează 
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Comisiei informațiile solicitate în termen 
de trei luni și, după caz, revizuiește în mod 
corespunzător raportul privind progresele 
înregistrate.

Comisiei informațiile solicitate în termen 
de trei luni și, după caz, revizuiește în mod 
corespunzător raportul privind progresele 
înregistrate.

Or. en

Amendamentul 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În 2017 și 2019, Comisia elaborează un 
raport strategic care face rezumatul 
rapoartelor privind progresele înregistrate 
ale statelor membre, pe care îl prezintă 
Parlamentului European, Consiliului, 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

(4) În 2017 și 2019, Comisia elaborează un 
raport strategic care face rezumatul 
rapoartelor privind progresele înregistrate 
ale statelor membre sau ale grupului de 
state membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională, pe care îl 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 46 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În 2018 și 2020, Comisia include în 
raportul său anual privind progresele 
înregistrate pentru reuniunea de primăvară 
a Consiliului European o secțiune care 

(5) În 2018 și 2020, Comisia include în 
raportul său anual privind progresele 
înregistrate pentru reuniunea de primăvară 
a Consiliului European o secțiune care 
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sintetizează raportul strategic, în special în 
ceea ce privește progresele obținute către 
realizarea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

sintetizează raportul strategic, în special în 
ceea ce privește progresele obținute către 
realizarea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și obiectivele inițiativelor 
emblematice din cadrul acestei strategii.

Or. en

Amendamentul 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluările se efectuează pentru 
îmbunătățirea calității elaborării și punerii 
în aplicare a programelor, precum și în 
vederea aprecierii eficacității, eficienței și 
impactului acestora. Impactul programelor 
se evaluează în conformitate cu misiunea 
fondurilor CSC respective în ceea ce 
privește țintele pentru strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și în raport 
cu produsul intern brut (PIB) și șomajul, 
după caz.

(1) Evaluările se efectuează pentru 
îmbunătățirea calității elaborării și punerii 
în aplicare a programelor sau programelor 
pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională, precum și în vederea 
aprecierii eficacității, eficienței și 
impactului acestora. Impactul programelor 
sau programelor pentru fonduri de 
dezvoltare macroregională se evaluează în 
conformitate cu misiunea fondurilor CSC 
respective în ceea ce privește țintele pentru 
strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în raport cu produsul 
intern brut (PIB) și șomajul, după caz.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze



PE491.054v01-00 112/164 AM\903903RO.doc

RO

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluările se efectuează pentru 
îmbunătățirea calității elaborării și punerii 
în aplicare a programelor, precum și în 
vederea aprecierii eficacității, eficienței și 
impactului acestora. Impactul programelor 
se evaluează în conformitate cu misiunea 
fondurilor CSC respective în ceea ce 
privește țintele pentru strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și în raport 
cu produsul intern brut (PIB) și șomajul, 
după caz.

(1) Evaluările se efectuează pentru 
îmbunătățirea calității elaborării și punerii 
în aplicare a programelor, precum și în 
vederea aprecierii eficacității, eficienței și 
impactului acestora. Impactul programelor 
se evaluează în conformitate cu misiunea 
fondurilor CSC respective în ceea ce 
privește țintele pentru strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și în raport 
cu obiectivele legate de schimbările 
climatice, indicatorii asociați principiilor 
orizontale, produsul intern brut (PIB) și cu 
obiectivele legate de ocuparea forței de 
muncă și calitatea locurilor de muncă, 
după caz. Statele membre pot utiliza 
indicatori suplimentari, inclusiv indicatori 
legați de impactul social sau ecologic al 
programelor.

Or. en

Amendamentul 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Evaluările se efectuează pentru 
îmbunătățirea calității elaborării și punerii 
în aplicare a programelor, precum și în 
vederea aprecierii eficacității, eficienței și 
impactului acestora. Impactul programelor 
se evaluează în conformitate cu misiunea 
fondurilor CSC respective în ceea ce 
privește țintele pentru strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii, precum și în raport 
cu produsul intern brut (PIB) și șomajul, 

(1) Evaluările se efectuează pentru 
îmbunătățirea calității elaborării și punerii 
în aplicare a programelor, precum și în 
vederea aprecierii eficacității, eficienței și 
impactului acestora. Impactul programelor 
se evaluează în conformitate cu misiunea 
fondurilor CSC respective în ceea privește
necesitățile regionale și locale, precum și 
în raport cu produsul intern brut (PIB), 
șomajul și sărăcia.



AM\903903RO.doc 113/164 PE491.054v01-00

RO

după caz.

Or. en

Amendamentul 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 47 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pe lângă dispozițiile prevăzute la 
alineatul 1, impactul programelor poate fi 
evaluat, de asemenea, în lumina altor 
aspecte considerate a fi importante având 
în vedere caracteristicile socioeconomice 
și geografice ale unui teritoriu vizat. 

Or. fr

Amendamentul 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun la dispoziție 
resursele necesare pentru efectuarea 
evaluărilor și asigură instituirea de 
proceduri pentru generarea și colectarea 
datelor necesare pentru evaluări, inclusiv a 
datelor privind indicatorii comuni și, după 
caz, specifici ai programelor.

(2) Statele membre sau grupul de state 
membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională pun la 
dispoziție resursele necesare pentru 
efectuarea evaluărilor și asigură instituirea 
de proceduri pentru generarea și colectarea 
datelor necesare pentru evaluări, inclusiv a 
datelor privind indicatorii comuni și, după 
caz, specifici ai programelor sau 
programelor pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională.

Or. sk
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Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1002
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pun la dispoziție 
resursele necesare pentru efectuarea 
evaluărilor și asigură instituirea de 
proceduri pentru generarea și colectarea 
datelor necesare pentru evaluări, inclusiv a 
datelor privind indicatorii comuni și, după 
caz, specifici ai programelor.

(2) Statele membre pun la dispoziție 
resursele necesare pentru efectuarea 
evaluărilor și asigură instituirea de 
proceduri pentru generarea și colectarea 
datelor necesare pentru evaluări, inclusiv a 
datelor privind indicatorii comuni și, după 
caz, specifici ai programelor. Atât 
evaluările, cât și colectarea datelor sunt 
eligibile pentru sprijin în temeiul 
asistenței tehnice.

Or. en

Amendamentul 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluările sunt efectuate de către 
experți independenți din punct de vedere 
funcțional de autoritățile responsabile 
pentru punerea în aplicare a programului.
Comisia oferă orientări privind modul de a 
realiza evaluările.

(3) Evaluările sunt efectuate de către 
experți independenți din punct de vedere 
funcțional de autoritățile responsabile 
pentru punerea în aplicare a programului 
sau programului pentru fondul de 
dezvoltare macroregională. Comisia oferă 
orientări privind modul de a realiza 
evaluările.

Or. sk
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Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1004
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluările sunt efectuate de către 
experți independenți din punct de vedere 
funcțional de autoritățile responsabile 
pentru punerea în aplicare a programului. 
Comisia oferă orientări privind modul de a 
realiza evaluările.

(3) Evaluările sunt efectuate de către 
experți independenți din punct de vedere 
funcțional de autoritățile responsabile 
pentru punerea în aplicare a programului. 
Echipa de experți care efectuează 
evaluările implică partenerii delegați prin 
procese transparente, respectate de către 
orice entitate de guvernare din statul 
membru și independente de aceasta. 
Comisia oferă orientări privind modul de a 
realiza evaluările.

Or. en

Amendamentul 1005
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate evaluările se fac publice în 
întregime.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1006
Tamás Deutsch
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate evaluările se fac publice în 
întregime.

(4) Raportul final al tuturor evaluărilor se 
face public în întregime.

Or. en

Amendamentul 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre efectuează evaluări 
ex ante în vederea creșterii calității 
elaborării fiecărui program.

(1) Statele membre sau grupul de state 
membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională efectuează 
evaluări ex ante în vederea creșterii calității 
elaborării fiecărui program sau program 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Evaluările ex ante se efectuează sub 
responsabilitatea autorității însărcinate cu 
pregătirea programelor. Evaluările se 
transmit Comisiei împreună cu un rezumat, 
concomitent cu programul. Normele 

(2) Evaluările ex ante se efectuează sub 
responsabilitatea autorității însărcinate cu 
pregătirea programelor sau programelor 
pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională. Evaluările se transmit 
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specifice fondurilor pot stabili pragurile 
sub care evaluarea ex ante poate fi 
combinată cu evaluarea pentru alt program.

Comisiei împreună cu un rezumat, 
concomitent cu programul sau programul 
pentru fondul de dezvoltare 
macroregională. Normele specifice 
fondurilor pot stabili pragurile sub care 
evaluarea ex ante poate fi combinată cu 
evaluarea pentru alt program sau program 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1009
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Evaluările ex ante se efectuează sub 
responsabilitatea autorității însărcinate cu 
pregătirea programelor. Evaluările se 
transmit Comisiei împreună cu un rezumat, 
concomitent cu programul. Normele 
specifice fondurilor pot stabili pragurile 
sub care evaluarea ex ante poate fi 
combinată cu evaluarea pentru alt 
program.

(2) Evaluările ex ante se efectuează sub 
responsabilitatea autorității însărcinate cu 
pregătirea programelor. Evaluările se 
transmit Comisiei împreună cu un rezumat, 
concomitent cu programul. Normele 
specifice fondurilor pot stabili pragurile 
sub care evaluările ex ante pot fi 
combinate pentru programele cu o 
contribuție a UE mai mică de 150 de 
milioane de euro fiecare.

Or. en

Amendamentul 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuția la strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, având în vedere obiectivele și 
prioritățile tematice selectate, luând în 
considerare nevoile naționale și regionale;

(a) contribuția la obiectivele Uniunii în
materie de coeziune și la strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, având în vedere 
obiectivele și prioritățile tematice selectate, 
luând în considerare nevoile naționale și 
regionale;

Or. fr

Amendamentul 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuția la strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, având în vedere obiectivele și 
prioritățile tematice selectate, luând în 
considerare nevoile naționale și regionale;

(a) contribuția la strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, având în vedere obiectivele, 
principiile orizontale menționate la 
articolele 6, 7, 8 din prezentul regulament
și prioritățile tematice selectate, luând în 
considerare nevoile naționale și regionale;

Or. en

Amendamentul 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) coerența alocării resurselor bugetare cu 
obiectivele programului;

(c) coerența alocării resurselor bugetare cu 
obiectivele programului sau programului 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională;
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Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) coerența dintre obiectivele tematice 
selectate, prioritățile și obiectivele 
corespunzătoare ale programelor și cadrul 
strategic comun, contractul de parteneriat 
și recomandările specifice adresate 
fiecărei țări în temeiul articolului 121 
alineatul (2) din tratat și recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat;

(d) coerența dintre obiectivele tematice 
selectate, prioritățile și obiectivele 
corespunzătoare ale programelor și cadrul 
strategic comun și contractul de 
parteneriat; 

Or. fr

Amendamentul 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) coerența dintre obiectivele tematice 
selectate, prioritățile și obiectivele 
corespunzătoare ale programelor și cadrul 
strategic comun, contractul de parteneriat 
și recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
din tratat și recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul 

(d) coerența dintre obiectivele tematice 
selectate, prioritățile și obiectivele 
corespunzătoare ale programelor și 
principiile orizontale prevăzute la 
articolele 6, 7 și 8 din prezentul 
regulament, cadrul strategic comun, 
contractul de parteneriat și recomandările 
specifice adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat și 
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articolului 148 alineatul (4) din tratat; recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat;

Or. en

Amendamentul 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) coerența dintre obiectivele tematice 
selectate, prioritățile și obiectivele 
corespunzătoare ale programelor și cadrul 
strategic comun, contractul de parteneriat 
și recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
din tratat și recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul articolului 
148 alineatul (4) din tratat;

(d) coerența dintre obiectivele tematice 
selectate, prioritățile și obiectivele 
corespunzătoare ale programelor sau 
programelor pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională și cadrul strategic comun, 
contractul de parteneriat și recomandările 
specifice adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) din tratat și 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) relevanța și claritatea indicatorilor 
propuși ai programelor;

(e) relevanța și claritatea indicatorilor 
propuși ai programelor sau programelor 
pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională;



AM\903903RO.doc 121/164 PE491.054v01-00

RO

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1017
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) adecvarea resurselor umane și a 
capacității administrative pentru 
gestionarea programului;

eliminată

Or. en

Amendamentul 1018
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) adecvarea resurselor umane și a 
capacității administrative pentru 
gestionarea programului;

(i) adecvarea resurselor umane și a 
capacității administrative pentru 
gestionarea programului cu o evaluare a 
competenței de gestionare a proiectelor și 
a programelor;

Or. en

Amendamentul 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) adecvarea resurselor umane și a 
capacității administrative pentru 
gestionarea programului;

(i) adecvarea resurselor umane și a 
capacității administrative pentru 
gestionarea programului sau programului 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) adecvarea procedurilor de monitorizare 
a programului și de colectare a datelor 
necesare pentru realizarea evaluărilor;

(j) adecvarea procedurilor de monitorizare 
a programului sau programului pentru un 
fond de dezvoltare macroregională și de 
colectare a datelor necesare pentru 
realizarea evaluărilor;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) adecvarea măsurilor planificate pentru a (l) adecvarea măsurilor planificate pentru a 
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promova egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și a preveni discriminarea;

promova egalitatea între femei și bărbați și 
a preveni discriminarea, inclusiv a 
măsurilor de eliminare a obstacolelor 
privind accesibilitatea pentru persoanele 
cu handicap;

Or. en

Amendamentul 1022
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) adecvarea măsurilor planificate pentru a 
promova egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și a preveni discriminarea;

(l) adecvarea măsurilor planificate pentru a 
garanta egalitatea reală și efectivă între 
femei și bărbați și a combate
discriminarea;

Or. es

Justificare

Garantarea egalității de șanse între femei și bărbați și combaterea discriminării trebuie luate 
în considerare.

Amendamentul 1023
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) adecvarea măsurilor planificate pentru a 
promova egalitatea de șanse între femei și 
bărbați și a preveni discriminarea;

(l) adecvarea tuturor măsurilor planificate 
pentru a promova egalitatea de șanse între 
femei și bărbați și a preveni discriminarea, 
acolo unde este cazul;

Or. en
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Amendamentul 1024
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) adecvarea măsurilor planificate pentru 
promovarea dezvoltării durabile.

(m) adecvarea măsurilor planificate pentru 
promovarea dezvoltării durabile, inclusiv 
efectele nete cuantificate asupra 
schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) adecvarea măsurilor planificate pentru 
promovarea dezvoltării durabile.

(m) adecvarea măsurilor planificate pentru 
promovarea dezvoltării durabile și 
prevenirea viitoarelor costuri externe 
suplimentare pentru societatea europeană 
în conformitate cu articolul 8 din 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 1026
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera m – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) măsurile luate pentru a implica 
partenerii menționați la articolul 5, 
inclusiv partenerii economici și sociali, 
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precum și măsurile destinate simplificării 
procedurilor administrative;

Or. en

Amendamentul 1027
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) adecvarea măsurilor planificate sau 
întreprinse pentru implicarea partenerilor 
menționați la articolul 5 în pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea contractului de parteneriat și a 
programelor.

Or. en

Amendamentul 1028
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

dacă programul este adecvat scopului în 
conformitate cu standardele 
internaționale și cu criteriile de evaluare 
pentru gestionarea proiectelor și a 
programelor;

Or. en

Amendamentul 1029
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 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Evaluarea ex ante include, după caz,
cerințele privind evaluarea strategică de 
mediu stabilite în aplicarea 
Directivei 2001/42/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 iunie 2001 
privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului

(4) Evaluarea ex ante include cerințele 
privind evaluarea strategică de mediu 
stabilite în aplicarea Directivei 2001/42/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 iunie 2001 privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri și programe 
asupra mediului, precum și evaluări ale 
efectelor programelor asupra 
schimbărilor climatice.

Or. en

Amendamentul 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Evaluarea ex ante include, după caz,
cerințele privind evaluarea strategică de 
mediu stabilite în aplicarea 
Directivei 2001/42/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 iunie 2001 
privind evaluarea efectelor anumitor 
planuri și programe asupra mediului

(4) Evaluarea ex ante include cerințele 
privind evaluarea strategică de mediu 
stabilite în aplicarea Directivei 2001/42/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 iunie 2001 privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri și programe 
asupra mediului, inclusiv evaluări ale 
efectelor programelor asupra 
biodiversității și a schimbărilor climatice.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura integrarea dezvoltării durabile în toate programele, astfel cum este prevăzut 
la articolul 8, evaluările ex ante ale programelor propuse trebuie să evalueze toate aspectele 
ecologice relevante, în special schimbările climatice și biodiversitatea. Acest lucru este 
deosebit de important pentru a realiza obiectivele EU până în 2020 în ambele domenii și 
pentru a se evita programele contraproductive.



AM\903903RO.doc 127/164 PE491.054v01-00

RO

Amendamentul 1031
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 49 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de management elaborează 
un plan de evaluare pentru fiecare program 
și îl transmite în conformitate cu normele 
specifice fondurilor.

(1) Se elaborează un plan de evaluare 
pentru fiecare program și se transmite în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor.

Or. en

Amendamentul 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În timpul perioadei de programare, 
autoritățile de management efectuează 
evaluări, inclusiv evaluări privind 
eficacitatea, eficiența și impactul fiecărui 
program, pe baza planului de evaluare. Cel 
puțin o dată pe durata perioadei de 
programare, o evaluare analizează modul 
în care contribuțiile din partea fondurilor 
CSC au contribuit la obiectivele fiecărei 
priorități. Toate evaluările sunt examinate 
de comitetul de monitorizare și trimise 
Comisiei.

(3) În timpul perioadei de programare, 
autoritățile de management efectuează 
evaluări, inclusiv evaluări privind 
eficacitatea, eficiența și impactul fiecărui 
program sau program pentru un fond de 
dezvoltare macroregională, pe baza 
planului de evaluare. Cel puțin o dată pe 
durata perioadei de programare, o evaluare 
analizează modul în care contribuțiile din 
partea fondurilor CSC au contribuit la 
obiectivele fiecărei priorități. Toate 
evaluările sunt examinate de comitetul de 
monitorizare și trimise Comisiei.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.
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Amendamentul 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 49 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În conformitate cu rezultatele 
evaluării menționate la alineatul (3), 
autoritățile de management aduc 
modificările și îmbunătățirile necesare 
mecanismelor și procedurilor de punere 
în aplicare a programului.

Or. en

Amendamentul 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 49 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate efectua, din proprie 
inițiativă, evaluări ale programelor.

(4) Comisia poate efectua, din proprie 
inițiativă, evaluări ale programelor sau 
programelor pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 50 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluările ex post sunt efectuate de 
Comisie sau de statele membre, în strânsă 
cooperare. Evaluările ex post analizează 
eficacitatea și eficiența fondurilor CSC și 
contribuția acestora la strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii în conformitate cu 
cerințele specifice stabilite în normele 
specifice fondurilor. Evaluările ex post se 
finalizează până la 31 decembrie 2023.

Evaluările ex post sunt efectuate de 
Comisie sau de statele membre, în strânsă 
cooperare. Evaluările ex post analizează 
eficacitatea și eficiența fondurilor CSC și 
contribuția acestora la strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, în conformitate cu 
obiectivele inițiativelor emblematice din 
cadrul acestei strategii și cu cerințele 
specifice stabilite în normele specifice 
fondurilor. Evaluările ex post se finalizează 
până la 31 decembrie 2023.

Or. en

Amendamentul 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluările ex post sunt efectuate de 
Comisie sau de statele membre, în strânsă 
cooperare. Evaluările ex post analizează 
eficacitatea și eficiența fondurilor CSC și 
contribuția acestora la strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii în conformitate cu 
cerințele specifice stabilite în normele 
specifice fondurilor. Evaluările ex post se 
finalizează până la 31 decembrie 2023.

Evaluările ex post sunt efectuate de 
Comisie sau de statele membre sau grupul 
de state membre care au înființat un fond 
de dezvoltare macroregională, în strânsă 
cooperare. Evaluările ex post analizează 
eficacitatea și eficiența fondurilor CSC și 
contribuția acestora la strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii în conformitate cu 
cerințele specifice stabilite în normele 
specifice fondurilor. Evaluările ex post se 
finalizează până la 31 decembrie 2023.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.
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Amendamentul 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluările ex post sunt efectuate de 
Comisie sau de statele membre, în strânsă 
cooperare. Evaluările ex post analizează 
eficacitatea și eficiența fondurilor CSC și 
contribuția acestora la strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii în conformitate cu 
cerințele specifice stabilite în normele 
specifice fondurilor. Evaluările ex post se 
finalizează până la 31 decembrie 2023.

Evaluările ex post sunt efectuate de 
Comisie sau de statele membre, în strânsă 
cooperare. Evaluările ex post analizează 
eficacitatea și eficiența fondurilor CSC și 
contribuția acestora la satisfacerea 
necesităților regionale și locale, în 
conformitate cu cerințele specifice stabilite 
în normele specifice fondurilor. Evaluările 
ex post conțin o evaluare a posibilelor 
restricții privind punerea în aplicare a 
programelor cu fonduri CSC. Evaluările 
ex post se finalizează până la 
31 decembrie 2023.

Or. en

Amendamentul 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La inițiativa sau în numele Comisiei, 
fondurile CSC pot contribui la asistența de 
pregătire, de monitorizare, administrativă 
și tehnică, precum și la măsurile de 
evaluare, audit și control necesare pentru 
punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

(1) La inițiativa sau în numele Comisiei, 
fondurile CSC pot contribui la asistența de 
pregătire, de monitorizare, administrativă 
și tehnică, precum și la măsurile de 
evaluare, audit și control, precum și la 
sistemele de granturi în sprijinul 
competitivității și al ocupării forței de 
muncă, necesare pentru punerea în aplicare 
a prezentului regulament.

Or. sk
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Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun. În 
conformitate cu Consiliul European din 30 ianuarie 2012, Uniunea și statele membre ar 
trebui să își modernizeze economiile și să își consolideze competitivitatea pentru a asigura o 
creștere durabilă. Uniunea și statele membre ar trebui să adopte o abordare consecventă și 
complexă, care să combine investițiile inteligente capabile să mențină consolidarea fiscală cu 
măsurile structurale în favoarea creșterii economice și a ocupării forței de muncă.

Amendamentul 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiuni de difuzare a informațiilor, rețele 
de sprijin, efectuarea unor activități de 
comunicare, de sensibilizare, de promovare 
a cooperării și de schimb de experiență, 
inclusiv cu țări terțe. Pentru a îmbunătăți 
eficiența comunicării către public și pentru 
a asigura o sinergie mai amplă și mai 
puternică între activitățile de comunicare 
întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele 
alocate acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament contribuie, de 
asemenea, la comunicarea instituțională a 
priorităților politice ale Uniunii Europene, 
în măsura în care acestea sunt legate de 
obiectivele generale ale prezentului 
regulament;

(f) acțiuni de difuzare a informațiilor, rețele 
de sprijin, efectuarea unor activități de 
comunicare, de sensibilizare, de promovare 
a cooperării și de schimb de experiență, 
inclusiv cu organizații ale societății civile 
și cu țări terțe. Pentru a îmbunătăți 
eficiența comunicării către public și pentru 
a asigura o sinergie mai amplă și mai 
puternică între activitățile de comunicare 
întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele 
alocate acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament contribuie, de 
asemenea, la acoperirea comunicării 
instituționale a priorităților politice ale 
Uniunii Europene, cu condiția ca acestea
să fie legate de obiectivele generale ale 
prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 1040
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ia (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) instituirea unui sistem național și 
regional de soluționare pe cale amiabilă a 
litigiilor provenite din interpretări diferite 
ale textelor, conflicte legate de audit, 
verificări și condiții de plată, în general, 
din toate măsurile care rezultă din 
diferențele dintre beneficiari;

Or. en

Amendamentul 1041
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera j – punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) informarea și formarea inițială și 
continuă a partenerilor și a 
beneficiarilor/gestionarilor și 
administratorilor de proiecte menționați 
la articolul 5;

Or. en

Amendamentul 1042
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) recomandări privind formarea în 
domeniul gestionării proiectelor și 
programelor pentru consolidarea 
capacităților administrative și furnizarea 
acestei formări;

Or. en
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Amendamentul 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) sisteme de granturi în sprijinul 
competitivității și al ocupării forței de 
muncă, puse în aplicare în cadrul 
fondurilor de dezvoltare macroregională 
și care să se aplice întregii perioade de 
punere în aplicare a proiectelor 
macroregionale incluse în prioritățile 
programelor fondurilor de dezvoltare 
macroregională.

Or. sk

Justificare

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Doterajšia prax ukazuje, že reálny rast a zamestnanosť je možné 
dosiahnuť len na konkrétnom obsahu. Konkrétnym obsahom, sú v prípade makroregionálnych 
rozvojových fondov, konkrétne makroregionálne projekty implementované v rámci priorít 
makroregionálnych rozvojových fondov.

Amendamentul 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) asistență acordată organizațiilor-
umbrelă tematice și organizațiilor 
neguvernamentale, partenerilor 
economici și sociali și rețelelor și 
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asociațiilor care reprezintă autoritățile 
locale, urbane și regionale, care participă, 
la nivelul Uniunii, la politica de coeziune, 
pentru susținerea creării de rețele cu 
partenerii naționali și regionali din cadrul 
comitetului de monitorizare și pentru 
promovarea unui dialog structurat între 
aceștia și cu Comisia. În plus, asistența 
poate include promovarea unor schimburi 
de opinii și a cooperării între partenerii 
care colaborează pe teme specifice în 
cadrul rețelelor tematice existente și al 
celor noi.

Or. en

Amendamentul 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 51 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(jb) asistență pentru schimburile de opinii 
și cooperarea în cadrul rețelelor tematice 
existente și al celor noi compuse din 
grupuri de acțiune locală prevăzute la 
articolul 30 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 1046
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
pregătire, gestionare, monitorizare, 

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
pregătire, gestionare, monitorizare, 
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evaluare, informare și comunicare, 
colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control și audit. Fondurile 
CSC pot fi utilizate de statul membru 
pentru a sprijini acțiuni de reducere a 
sarcinii administrative a beneficiarilor, 
inclusiv sisteme de schimb electronic de 
date, precum și acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților și beneficiarilor din 
statele membre de a administra și utiliza 
fondurile CSC. Aceste acțiuni se pot referi 
la perioadele de programare precedente și 
ulterioare.

evaluare, informare și comunicare, 
colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control și audit. Fondurile 
CSC pot fi utilizate de statul membru 
pentru a sprijini acțiuni de reducere a 
sarcinii administrative a beneficiarilor, 
inclusiv sisteme de schimb electronic de 
date, precum și acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților, partenerilor, în 
temeiul articolului 5, mai ales a 
partenerilor economici și sociali și a 
beneficiarilor din statele membre pentru a 
administra și utiliza fondurile CSC. Aceste 
acțiuni se pot referi la perioadele de 
programare precedente și ulterioare.

Or. en

Amendamentul 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
pregătire, gestionare, monitorizare, 
evaluare, informare și comunicare, 
colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control și audit. Fondurile 
CSC pot fi utilizate de statul membru 
pentru a sprijini acțiuni de reducere a 
sarcinii administrative a beneficiarilor, 
inclusiv sisteme de schimb electronic de 
date, precum și acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților și beneficiarilor din 
statele membre de a administra și utiliza 
fondurile CSC. Aceste acțiuni se pot referi 
la perioadele de programare precedente și 
ulterioare.

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
pregătire, gestionare, monitorizare, 
evaluare, informare și comunicare, 
colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control, audit și sisteme de 
granturi în sprijinul competitivității și al 
ocupării forței de muncă. Fondurile CSC 
pot fi utilizate de statul membru pentru a 
sprijini acțiuni de reducere a sarcinii 
administrative a beneficiarilor, inclusiv 
sisteme de schimb electronic de date, 
precum și acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților și beneficiarilor din 
statele membre sau grupul de state 
membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională de a administra 
și utiliza fondurile CSC. Aceste acțiuni se 
pot referi la perioadele de programare 
precedente și ulterioare.
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Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 52 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
pregătire, gestionare, monitorizare, 
evaluare, informare și comunicare, 
colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control și audit. Fondurile 
CSC pot fi utilizate de statul membru 
pentru a sprijini acțiuni de reducere a 
sarcinii administrative a beneficiarilor, 
inclusiv sisteme de schimb electronic de 
date, precum și acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților și beneficiarilor din 
statele membre de a administra și utiliza 
fondurile CSC. Aceste acțiuni se pot referi 
la perioadele de programare precedente și 
ulterioare.

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
pregătire, gestionare, monitorizare, 
evaluare, informare și comunicare, 
colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control și audit. Fondurile 
CSC pot fi utilizate de statul membru 
pentru a sprijini acțiuni de reducere a 
sarcinii administrative a beneficiarilor, 
inclusiv sisteme de schimb electronic de 
date, precum și acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților, regionale sau 
locale, și a beneficiarilor din statele 
membre de a administra și utiliza fondurile 
CSC. Aceste acțiuni se pot referi la 
perioadele de programare precedente și 
ulterioare. În ceea ce privește regiunile 
care au aderat de curând la Uniunea 
Europeană, aceste măsuri sunt luate 
imediat de statul membru pentru ca 
autoritățile regionale și locale să poată fi 
rapid în măsură de a gestiona 
complexitatea fondurilor europene vizate 
de prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 1049
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 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
pregătire, gestionare, monitorizare, 
evaluare, informare și comunicare, 
colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control și audit. Fondurile 
CSC pot fi utilizate de statul membru 
pentru a sprijini acțiuni de reducere a 
sarcinii administrative a beneficiarilor, 
inclusiv sisteme de schimb electronic de 
date, precum și acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților și beneficiarilor din 
statele membre de a administra și utiliza 
fondurile CSC. Aceste acțiuni se pot referi 
la perioadele de programare precedente și 
ulterioare.

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
pregătire, gestionare, monitorizare, 
evaluare, informare și comunicare, 
colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control și audit. Fondurile 
CSC pot fi utilizate de statul membru 
pentru a sprijini acțiuni de reducere a 
sarcinii administrative a beneficiarilor, 
inclusiv sisteme de schimb electronic de 
date, precum și acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților, partenerilor 
menționați la articolul 5 și beneficiarilor 
din statele membre pentru a administra și 
utiliza fondurile CSC. În plus, schimbul de 
opinii și de cele mai bune practici între 
grupurile de acțiune locală menționate la 
articolul 30 este promovat la nivel 
național. Aceste acțiuni se pot referi la 
perioadele de programare precedente și 
ulterioare.

Or. en

Amendamentul 1050
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
pregătire, gestionare, monitorizare, 
evaluare, informare și comunicare, 
colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control și audit. Fondurile 
CSC pot fi utilizate de statul membru 
pentru a sprijini acțiuni de reducere a 
sarcinii administrative a beneficiarilor, 

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
pregătire, gestionare, monitorizare, 
evaluare, informare și comunicare, 
colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control și audit. Fondurile 
CSC pot fi utilizate de statul membru 
pentru a sprijini acțiuni de reducere a 
sarcinii administrative a beneficiarilor, 
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inclusiv sisteme de schimb electronic de 
date, precum și acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților și beneficiarilor din 
statele membre de a administra și utiliza 
fondurile CSC. Aceste acțiuni se pot referi 
la perioadele de programare precedente și 
ulterioare.

inclusiv sisteme de schimb electronic de 
date, precum și acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților, partenerilor și 
beneficiarilor din statele membre pentru a 
administra și utiliza fondurile CSC. Aceste 
acțiuni se pot referi la perioadele de 
programare precedente și ulterioare.

Or. en

Amendamentul 1051
László Surján

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
pregătire, gestionare, monitorizare, 
evaluare, informare și comunicare, 
colaborare în rețea, soluționare a 
reclamațiilor, control și audit. Fondurile 
CSC pot fi utilizate de statul membru 
pentru a sprijini acțiuni de reducere a 
sarcinii administrative a beneficiarilor, 
inclusiv sisteme de schimb electronic de 
date, precum și acțiuni de consolidare a 
capacității autorităților și beneficiarilor din 
statele membre de a administra și utiliza 
fondurile CSC. Aceste acțiuni se pot referi 
la perioadele de programare precedente și 
ulterioare.

(1) La inițiativa unui stat membru, 
fondurile CSC pot să sprijine acțiuni de 
consolidare a capacităților, pregătire, 
gestionare, monitorizare, evaluare, 
informare și comunicare, colaborare în 
rețea, soluționare a reclamațiilor, control și 
audit. Fondurile CSC pot fi utilizate de 
statul membru pentru a sprijini acțiuni de 
reducere a sarcinii administrative a 
beneficiarilor, inclusiv sisteme de schimb 
electronic de date, precum și acțiuni de 
consolidare a capacității autorităților și 
beneficiarilor din statele membre pentru a 
administra și utiliza fondurile CSC. Aceste 
acțiuni se pot referi la perioadele de 
programare precedente și ulterioare.

Or. en

Amendamentul 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 52 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare stat membru se asigură că 
partenerilor menționați la articolul 5 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din 
prezentul regulament li se acordă un nivel 
corespunzător de asistență tehnică în 
cadrul programelor sale operaționale, cu 
scopul de a facilita implicarea și 
participarea acestora la pregătirea și 
punerea în aplicare a contractelor de 
parteneriat, precum și la pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea programelor.

Or. en

Amendamentul 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile de asistență tehnică aplicate la 
inițiativa sau în numele Comisiei se pot 
finanța în procent de 100 %.

(2) Măsurile de asistență tehnică aplicate la 
inițiativa sau în numele Comisiei, precum 
și proiectele macroregionale puse în 
aplicare, ca proiecte majore, în cadrul 
priorităților programelor pentru fonduri 
de dezvoltare macroregională, pe 
teritoriul a cel puțin patru state membre 
incluse în strategia macroregională 
aprobată, împreună cu sistemele de 
granturi aprobate pentru promovarea 
competitivității și a ocupării forței de 
muncă, se pot finanța în procent de 100 %.

Or. sk

Justificare

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
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udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Ide o strategické ciele Únie, ktoré sa naplnia prostredníctvom 
nadnárodnej makroregionálnej spolupráce pri implementácii makroregionálnych projektov s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Z 
dôvodu, že v takomto prípade ide o kombináciu viacerých strategických cieľov únie, je 
potrebné, aby existovala možnosť financovať makroregionálne projekty, implementované v 
rámci priorít programov makroregionálnych rozvojových fondov ako veľké projekty 
minimálne na území štyroch členských štátov schválenej makroregionálnej stratégie a s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti, vo 
výške 100%..

Amendamentul 1054
László Surján

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile de asistență tehnică aplicate la 
inițiativa sau în numele Comisiei se pot 
finanța în procent de 100 %. 

(2) Măsurile de asistență tehnică la 
inițiativa Comisiei sau a statului membru 
sau aplicate în numele Comisiei se pot 
finanța în procent de 100 %. 

Or. en

Amendamentul 1055
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 53 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care cofinanțarea este 
necesară, aceasta poate fi înlocuită și cu 
investitori privați.

Or. de

Amendamentul 1056
Ramona Nicole Mănescu
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aplicarea unui procent forfetar din 
venituri pentru tipul de operațiune vizată;

eliminată

Or. en

Amendamentul 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calcularea valorii curente a veniturilor 
nete ale operațiunii, luând în considerare 
aplicarea principiului „poluatorul plătește” 
și, dacă este cazul, evaluarea capitalului 
propriu, în funcție de prosperitatea relativă 
a statului membru în cauză.

(b) calcularea valorii curente a veniturilor 
nete ale operațiunii, luând în considerare 
internalizarea costurilor externe sociale și 
de mediu pentru toate modurile de 
transport și a principiului „poluatorul 
plătește”, precum și evaluarea capitalului 
propriu, în funcție de prosperitatea relativă 
a statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 1058
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile eligibile ale operațiunii care 
urmează a fi cofinanțată nu depășesc 
valoarea curentă a costului de investiție al 
operațiunii minus valoarea curentă a 
venitului net, determinate conform uneia 

Cheltuielile eligibile ale operațiunii care 
urmează a fi cofinanțată nu depășesc 
valoarea curentă a costului de investiție al 
operațiunii minus valoarea curentă a 
venitului net, determinate conform uneia 
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dintre aceste metode. dintre aceste metode, cu excepția 
investițiilor în infrastructurile de 
transport sustenabile și cu emisii reduse 
de CO2, în cazul cărora cheltuielile 
eligibile sunt egale cu valoarea curentă a 
costului de investiție al operațiunii.

Or. de

Justificare

Unele moduri de transport au obligația de a genera permanent venituri, în timp ce pentru 
altele această obligație nu există. Aplicarea acestei norme ar face ca aceeași rată de 
cofinanțare UE să aibă drept consecință o alocare totală de fonduri UE sporită pentru 
proiectele care beneficiază deja integral sau aproape integral de finanțare publică, în timp ce 
proiectele care generează venituri beneficiază, în mod comparativ, de fonduri UE mai reduse.

Amendamentul 1059
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 privind definirea ratei 
forfetare menționate la litera (a) de mai 
sus.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 privind definirea ratei 
forfetare menționate la litera (a) de mai 

Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 privind definirea ratei 
forfetare menționate la litera (a) de mai sus
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sus. și a metodei menționate la litera (b) de 
mai sus.

Or. en

Justificare

Adoptarea metodologiei este o măsură de sferă generală menită să completeze anumite 
elemente neesențiale ale actului legislativ de bază.

Amendamentul 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă metodologia de la litera 
(b) prin acte de punere în aplicare, în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 143 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Justificare

Adoptarea metodologiei este o măsură de sferă generală menită să completeze anumite 
elemente neesențiale ale actului legislativ de bază.

Amendamentul 1062
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 54 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) se aplică numai 
operațiunilor al căror cost total depășește 
1 000 000 EUR.

(3) Alineatele (1) și (2) se aplică numai 
operațiunilor al căror cost total eligibil
depășește 1 000 000 EUR.

Or. pt
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Justificare

Este rezonabil să se analizeze operațiunile generatoare de venituri, cunoscute în general sub 
denumirea de deficite de finanțare, numai atunci când investițiile eligibile depășesc 
1 000 000 EUR, iar nu atunci când costul total al lucrării (investiții eligibile și neeligibile) 
depășește această sumă. Acest lucru vizează simplificarea procesului de înscriere pentru 
beneficiar, asigurând transparența în ceea ce privește alocarea fondurilor structurale.

Amendamentul 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 54 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În conformitate cu alineatele (1) și 
(2), tranzacțiile financiare între entități cu 
aceleași conturi consolidate nu se iau în 
considerare la momentul calculării 
venitului net, conform metodologiei 
Sistemului european de conturi (SEC) și 
dreptului UE și național aplicabil.

Or. es

Justificare

Se presupune că tranzacțiile între entități cu același conturi consolidate nu ar trebui luate în 
considerare la momentul calculării veniturilor.

Amendamentul 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 54 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În conformitate cu alineatele (1) și 
(2) ale prezentului articol, tranzacțiile 
financiare între entități cu aceleași 
conturi consolidate se exceptează la 
momentul calculării venitului net, 
conform metodologiei Sistemului 
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european de conturi (SEC) și dreptului 
UE și național aplicabil.

Or. es

Amendamentul 1065
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește 
pe baza normelor naționale, cu excepția 
cazului în care există norme specifice în 
cadrul sau în temeiul prezentului 
regulament sau în normele specifice 
fondurilor.

(1) Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește 
pe baza normelor naționale, cu excepția 
cazului în care există norme specifice în 
cadrul sau în temeiul prezentului 
regulament sau în normele specifice 
fondurilor. Regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor garantează o egalitate de 
tratament între proiectele PPP și 
proiectele din cadrul unui contract de 
administrare publică.

Or. en

Amendamentul 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește 
pe baza normelor naționale, cu excepția 
cazului în care există norme specifice în 
cadrul sau în temeiul prezentului 
regulament sau în normele specifice 
fondurilor.

(1) Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește 
pe baza normelor naționale sau a normelor 
convenite de un grup de state membre în 
cadrul unui acord privind punerea în 
aplicare a unui fond de dezvoltare 
macroregională, cu excepția cazului în 
care există norme specifice în cadrul sau în 
temeiul prezentului regulament sau în 
normele specifice fondurilor.
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Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1067
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 55 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește 
pe baza normelor naționale, cu excepția 
cazului în care există norme specifice în 
cadrul sau în temeiul prezentului 
regulament sau în normele specifice 
fondurilor.

(1) Eligibilitatea cheltuielilor se stabilește 
pe baza normelor naționale, cu excepția 
cheltuielilor efectuate în cadrul 
proiectelor europene de cooperare 
teritorială și a cazului în care există norme 
specifice în cadrul sau în temeiul 
prezentului regulament sau în normele 
specifice fondurilor

Or. fr

Justificare

Este absolut necesară găsirea unui regim comun, astfel încât entitățile private din diferite 
state membre să nu fie afectate de distorsiuni ale concurenței cu ocazia conceperii 
programelor de cooperare teritorială.

Amendamentul 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 55 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operațiunile nu sunt selectate pentru 
sprijin din partea fondurilor CSC dacă au 
fost încheiate în mod fizic sau puse în 
aplicare integral înainte de depunerea de 
către beneficiar a cererii de finanțare în 
cadrul programului la autoritatea de 

eliminat
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management, indiferent dacă toate plățile 
aferente au fost efectuate de către 
beneficiar.

Or. en

Amendamentul 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 55 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operațiunile nu sunt selectate pentru 
sprijin din partea fondurilor CSC dacă au 
fost încheiate în mod fizic sau puse în 
aplicare integral înainte de depunerea de 
către beneficiar a cererii de finanțare în 
cadrul programului la autoritatea de 
management, indiferent dacă toate plățile 
aferente au fost efectuate de către 
beneficiar.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1070
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 55 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prezentul articol nu aduce atingere 
normelor privind eligibilitatea asistenței 
tehnice la inițiativa Comisiei, astfel cum 
sunt stabilite la articolul 51.

(5) Prezentul articol nu aduce atingere 
normelor privind eligibilitatea asistenței 
tehnice.

Or. en
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Amendamentul 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 55 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) O operațiune poate beneficia de 
contribuții din partea unuia sau mai multor 
fonduri CSC și din partea altor instrumente 
ale Uniunii cu condiția ca pentru 
cheltuielile incluse într-o cerere de 
rambursare de la unul dintre fondurile CSC 
să nu se beneficieze de contribuții din 
partea altui fond sau instrument al Uniunii 
și să nu se beneficieze de contribuții din 
partea aceluiași fond în cadrul unui alt 
program.

(8) O operațiune poate beneficia de 
contribuții din partea unuia sau mai multor 
fonduri CSC și din partea altor instrumente 
ale Uniunii cu condiția ca pentru 
cheltuielile incluse într-o cerere de 
rambursare de la unul dintre fondurile CSC 
să nu se beneficieze de contribuții din 
partea altui fond sau instrument al Uniunii 
și să nu se beneficieze de contribuții din 
partea aceluiași fond în cadrul unui alt 
program sau program pentru un fond de 
dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1072
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 55 – alineatul 8 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul acordat printr-o regiune trebuie 
rambursat în totalitate în caz de relocare a 
beneficiarului într-o altă regiune, într-un 
alt stat membru sau în afara UE.

Or. en

Amendamentul 1073
Patrice Tirolien
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 55 – alineatul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În ceea ce privește acțiunile 
prevăzute de programele de cooperare 
teritorială europeană, Comisia stabilește 
un regim de sprijin specific în vederea 
evitării oricărei distorsiuni a concurenței 
între operatori.

Or. fr

Justificare

Este absolut necesară găsirea unui regim comun, astfel încât entitățile private din diferite 
state membre să nu fie afectate de distorsiuni ale concurenței cu ocazia conceperii 
programelor de cooperare teritorială.

Amendamentul 1074
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 57 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sume forfetare care nu depășesc 
100 000 EUR din contribuția publică;

(c) sume forfetare care nu depășesc 
200 000 EUR din contribuția publică sau 
un procent de 7-10 % în cazul proiectelor 
grupate sau al acțiunilor în rețea;

Or. en

Amendamentul 1075
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 57 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sume forfetare care nu depășesc (c) sume forfetare care nu depășesc 
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100 000 EUR din contribuția publică; 100 000 EUR din contribuția publică din 
partea Uniunii;

Or. de

Justificare

În cazul finanțării este necesar să se clarifice faptul că nu este vorba numai despre 
„contribuții publice”, ci și despre fondurile utilizate de UE.

Amendamentul 1076
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 57 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) finanțare forfetară, stabilită prin 
aplicarea unui procentaj la una sau mai 
multe categorii definite de costuri.

(d) finanțare forfetară, stabilită prin 
aplicarea unui procentaj la una sau mai 
multe categorii definite de costuri. Aceste 
sume forfetare includ și tarifele orare.

Or. de

Amendamentul 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 57 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dintre întreprinderi, doar 
întreprinderile mici și mijlocii sunt 
eligibile pentru granturi.

Or. en

Amendamentul 1078
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 58 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o rată fixă de până la 20 % din costurile 
directe eligibile, dacă rata este calculată pe 
baza unei metode de calcul juste, echitabile 
și verificabile sau a unei metode aplicate în 
cadrul sistemelor de granturi finanțate în 
întregime de statul membru pentru un tip 
similar de operațiune și de beneficiar;

(a) o rată fixă de până la 30 % din costurile 
directe eligibile, dacă rata este calculată pe 
baza unei metode de calcul juste, echitabile 
și verificabile sau a unei metode aplicate în 
cadrul sistemelor de granturi finanțate în 
întregime de statul membru pentru un tip 
similar de operațiune și de beneficiar;

Or. de

Amendamentul 1079
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 58 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o rată fixă de până la 20 % din costurile 
directe eligibile, dacă rata este calculată pe 
baza unei metode de calcul juste, echitabile 
și verificabile sau a unei metode aplicate în 
cadrul sistemelor de granturi finanțate în 
întregime de statul membru pentru un tip 
similar de operațiune și de beneficiar;

(a) o rată fixă de până la 25 % din costurile 
directe eligibile, dacă rata este calculată pe 
baza unei metode de calcul juste, echitabile 
și verificabile sau a unei metode aplicate în 
cadrul sistemelor de granturi finanțate în 
întregime de statul membru pentru un tip 
similar de operațiune și de beneficiar;

Or. de

Justificare

Sumele forfetare pentru costurile indirecte contribuie la simplificarea procesului de 
gestionare. Pentru a beneficia pe deplin de acest efect, sumele forfetare trebuie sporite ușor, 
proporțional cu nevoile locale.

Amendamentul 1080
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 58 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o rată fixă de până la 20 % din costurile 
directe eligibile, dacă rata este calculată pe 
baza unei metode de calcul juste, echitabile 
și verificabile sau a unei metode aplicate în 
cadrul sistemelor de granturi finanțate în 
întregime de statul membru pentru un tip 
similar de operațiune și de beneficiar;

(a) o rată fixă de până la 25 % din costurile 
directe eligibile, dacă rata este calculată pe 
baza unei metode de calcul juste, echitabile 
și verificabile sau a unei metode aplicate în 
cadrul sistemelor de granturi finanțate în 
întregime de statul membru pentru un tip 
similar de operațiune și de beneficiar;

Or. en

Justificare

Procentele forfetare ar trebui majorate, deoarece acestea și alte moduri de costuri 
simplificate reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente de simplificare și 
raționalizare a acțiunii politicii de coeziune pe teren, și anume la nivelul beneficiarilor finali, 
cum ar fi întreprinderile mici și dezvoltarea rurală.

Amendamentul 1081
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 58 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o rată fixă de până la 20 % din costurile 
directe eligibile, dacă rata este calculată pe 
baza unei metode de calcul juste, echitabile 
și verificabile sau a unei metode aplicate în 
cadrul sistemelor de granturi finanțate în 
întregime de statul membru pentru un tip 
similar de operațiune și de beneficiar;

(a) o rată fixă de până la 25 % din costurile 
directe eligibile, dacă rata este calculată pe 
baza unei metode de calcul juste, echitabile 
și verificabile sau a unei metode aplicate în 
cadrul sistemelor de granturi finanțate în 
întregime de statul membru pentru un tip 
similar de operațiune și de beneficiar;

Or. en

Amendamentul 1082
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 58 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o rată forfetară de maximum 15 % din 
costurile cu personalul eligibile;

(b) o rată forfetară de maximum 20 % din 
costurile cu personalul eligibile;

Or. de

Justificare

Sumele forfetare pentru costurile indirecte contribuie la simplificarea procesului de 
gestionare. Pentru a beneficia pe deplin de acest efect, sumele forfetare trebuie sporite ușor, 
proporțional cu nevoile locale.

Amendamentul 1083
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 58 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o rată forfetară de maximum 15 % din 
costurile cu personalul eligibile;

(b) o rată forfetară de maximum 20 % din 
costurile cu personalul eligibile;

Or. en

Justificare

Procentele forfetare ar trebui majorate, deoarece acestea și alte moduri de costuri 
simplificate reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente de simplificare și 
raționalizare a acțiunii politicii de coeziune pe teren, și anume la nivelul beneficiarilor finali, 
cum ar fi întreprinderile mici și dezvoltarea rurală.

Amendamentul 1084
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 58 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o rată forfetară de maximum 15 % din 
costurile cu personalul eligibile;

(b) o rată forfetară de maximum 20 % din 
costurile cu personalul eligibile;
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Or. en

Amendamentul 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 59 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contribuțiile în natură sub forma 
prestării de lucrări, furnizării de bunuri, 
servicii, terenuri și imobile pentru care nu
au fost efectuate plăți în numerar justificate 
de facturi sau documente cu valoare 
justificativă echivalentă pot constitui 
cheltuieli eligibile cu condiția ca acest 
lucru să fie permis de normele de 
eligibilitate ale fondurilor CSC și ale 
programului și să fie îndeplinite 
următoarele condiții:

(1) Contribuțiile în natură sub forma 
prestării de lucrări, furnizării de bunuri, 
servicii, terenuri și imobile pentru care nu 
au fost efectuate plăți în numerar justificate 
de facturi sau documente cu valoare 
justificativă echivalentă pot constitui 
cheltuieli eligibile cu condiția ca acest 
lucru să fie permis de normele de 
eligibilitate ale fondurilor CSC, ale 
programului și programului pentru un 
fond de dezvoltare macroregională și să 
fie îndeplinite următoarele condiții:

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 59 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) normele de eligibilitate ale programului 
permit acest lucru;

(a) normele de eligibilitate ale programului 
sau programului pentru fondul de 
dezvoltare macroregională permit acest 
lucru;

Or. sk
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Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1087
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 59 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziționarea de terenuri neconstruite 
și de terenuri construite cu o valoare mai 
mare de 10 % din cheltuielile totale 
eligibile ale operațiunii în cauză. În cazuri 
excepționale și justificate corespunzător, se 
poate stabili un procentaj mai ridicat pentru 
operațiunile privind protecția mediului;

(b) achiziționarea de terenuri construite cu 
o valoare mai mare de 10 % din cheltuielile 
totale eligibile ale operațiunii în cauză. În 
cazuri excepționale și justificate 
corespunzător, se poate stabili un procentaj 
mai ridicat pentru operațiunile privind 
protecția mediului;

Or. de

Justificare

Scopul acestui amendament este de a putea clasifica suprafețele neutilizate ca eligibile în 
mod nelimitat. Prin urmare, nu trebuie stabilită nicio limită superioară în ceea ce privește 
costurile totale de finanțare.

Amendamentul 1088
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 59 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziționarea de terenuri neconstruite 
și de terenuri construite cu o valoare mai 
mare de 10 % din cheltuielile totale 
eligibile ale operațiunii în cauză. În cazuri 
excepționale și justificate corespunzător, se 
poate stabili un procentaj mai ridicat pentru 
operațiunile privind protecția mediului;

(b) achiziționarea de terenuri neconstruite 
și de terenuri construite care, raportat la 
teren, au o valoare mai mare de 10 % din 
cheltuielile totale eligibile ale operațiunii în 
cauză. În cazuri excepționale și justificate 
corespunzător, se poate stabili un procentaj 
mai ridicat pentru operațiunile privind 
protecția mediului;
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Or. de

Justificare

Formulare clară după consultarea Comisiei. Specifică intenția Comisiei și practica devenită 
deja curentă ca această normă să se refere numai la teren, și nu la nivelul de finanțare a unei 
eventuale construcții aflate pe acest teren.

Amendamentul 1089
Manfred Weber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 59 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) achiziționarea de terenuri neconstruite 
și de terenuri construite cu o valoare mai 
mare de 10 % din cheltuielile totale 
eligibile ale operațiunii în cauză. În cazuri 
excepționale și justificate corespunzător, se 
poate stabili un procentaj mai ridicat pentru 
operațiunile privind protecția mediului;

(b) achiziționarea de terenuri neconstruite 
și de terenuri construite cu o valoare a
terenului neconstruit mai mare de 10 % 
din cheltuielile totale eligibile ale 
operațiunii în cauză. În cazuri excepționale 
și justificate corespunzător, se poate stabili 
un procentaj mai ridicat pentru operațiunile 
privind protecția mediului;

Or. de

Justificare

Formularea trebuie să fie precisă, astfel încât limitarea la 10 % a cheltuielilor eligibile să se 
refere exclusiv la terenul fără construcție (a se stabili pe baza unui raport de evaluare sau a 
unei analize similare).

Amendamentul 1090
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind 
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ul și sunt plătite de un beneficiar diferit de 
persoana neimpozabilă definită la 
articolul 13 alineatul (1) primul paragraf 
din Directiva 2006/112/CE, cu condiția ca 
aceste sume aferente TVA-ului să nu fi 
fost suportate în contextul furnizării de 
infrastructură.

TVA-ul și sunt plătite de un beneficiar 
diferit de persoana neimpozabilă definită la 
articolul 13 alineatul (1) primul paragraf 
din Directiva 2006/112/CE și dacă 
reprezintă un cost real suportat efectiv de 
către beneficiarii ajutorului în contextul 
punerii în aplicare a acțiunii sau a 
proiectului.

Or. it

Justificare

TVA-ul aplicat anumitor beneficiari ai diferitelor programe este un cost, la fel ca și 
cheltuielile pentru investiții și cheltuielile tehnice sau generale. În special pentru anumite 
tipuri de beneficiari care nu au nicio șansă de a fi scutiți de TVA sau de a recupera TVA-ul la 
o dată ulterioară, aceste costuri reprezintă o limită care îi face pe mulți potențiali candidați 
să își retragă cererea de ajutor.

Amendamentul 1091
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul și sunt plătite de un beneficiar diferit de 
persoana neimpozabilă definită la 
articolul 13 alineatul (1) primul paragraf 
din Directiva 2006/112/CE, cu condiția ca 
aceste sume aferente TVA-ului să nu fi 
fost suportate în contextul furnizării de 
infrastructură.

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul.

Or. de

Amendamentul 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul și sunt plătite de un beneficiar diferit de 
persoana neimpozabilă definită la 
articolul 13 alineatul (1) primul paragraf 
din Directiva 2006/112/CE, cu condiția ca 
aceste sume aferente TVA-ului să nu fi 
fost suportate în contextul furnizării de 
infrastructură.

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul.

Or. en

Amendamentul 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul și sunt plătite de un beneficiar diferit de 
persoana neimpozabilă definită la 
articolul 13 alineatul (1) primul paragraf 
din Directiva 2006/112/CE, cu condiția ca 
aceste sume aferente TVA-ului să nu fi 
fost suportate în contextul furnizării de 
infrastructură.

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul.

Or. en

Amendamentul 1094
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 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul și sunt plătite de un beneficiar diferit de 
persoana neimpozabilă definită la 
articolul 13 alineatul (1) primul paragraf 
din Directiva 2006/112/CE, cu condiția ca 
aceste sume aferente TVA-ului să nu fi 
fost suportate în contextul furnizării de 
infrastructură.

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul.

Or. en

Amendamentul 1095
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul și sunt plătite de un beneficiar diferit 
de persoana neimpozabilă definită la 
articolul 13 alineatul (1) primul paragraf 
din Directiva 2006/112/CE, cu condiția ca 
aceste sume aferente TVA-ului să nu fi 
fost suportate în contextul furnizării de 
infrastructură.

(c) taxa recuperabilă pe valoarea adăugată.

Or. en

Amendamentul 1096
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 60 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operațiunile care primesc contribuții 
din fondurile CSC, sub rezerva derogărilor 
menționate la alineatele (2) și (3) și a 
normelor specifice fondurilor, sunt situate 
în zona acoperită de programul în temeiul 
cărora primesc contribuțiile (denumită în 
continuare „zona vizată de program”).

(1) Operațiunile care primesc contribuții 
din fondurile CSC, sub rezerva derogărilor 
menționate la alineatele (2) și (3) și a 
normelor specifice fondurilor, sunt situate 
în zona acoperită de programul în temeiul 
cărora primesc contribuțiile (denumită în 
continuare „zona vizată de program sau 
zona vizată de un program pentru un fond 
de dezvoltare macroregională”).

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 60 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea de management poate 
accepta ca o operațiune să fie pusă în 
aplicare în afara zonei vizate de program, 
dar pe teritoriul Uniunii, cu condiția ca 
toate condițiile de mai jos să fie 
îndeplinite:

(2) Autoritatea de management poate 
accepta ca o operațiune să fie pusă în 
aplicare în afara zonei vizate de program 
sau a zonei vizate de un program pentru 
un fond de dezvoltare macroregională, dar 
pe teritoriul Uniunii, cu condiția ca toate 
condițiile de mai jos să fie îndeplinite:

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.
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Amendamentul 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 60 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operațiunea se realizează în beneficiul 
zonei vizate de program;

(a) operațiunea se realizează în beneficiul 
zonei vizate de program sau al zonei vizate 
de un program pentru un fond de 
dezvoltare macroregională;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 60 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suma totală alocată în cadrul 
programului pentru operațiunile situate în
afara zonei vizate de program nu depășește 
10 % din contribuția din FEDER, Fondul 
de coeziune și EMFF la nivelul priorității 
sau 3 % din contribuția din FEADR la 
nivelul programului;

(b) suma totală alocată în cadrul 
programului pentru operațiunile situate în 
afara zonei vizate de program sau a zonei 
vizate de un program pentru un fond de 
dezvoltare macroregională nu depășește 
10 % din contribuția din FEDER, Fondul 
de coeziune și EMFF la nivelul priorității 
sau 3 % din contribuția din FEADR la 
nivelul programului;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1100
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 60 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suma totală alocată în cadrul 
programului pentru operațiunile situate în 
afara zonei vizate de program nu depășește 
10 % din contribuția din FEDER, Fondul 
de coeziune și EMFF la nivelul priorității 
sau 3 % din contribuția din FEADR la 
nivelul programului;

(b) suma totală alocată în cadrul 
programului pentru operațiunile situate în 
afara zonei vizate de program nu depășește 
10 % din contribuția din FEDER, Fondul 
de coeziune și EMFF la nivelul priorității 
sau 5 % din contribuția din FEADR la 
nivelul programului;

Or. en

Amendamentul 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 60 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) suma totală alocată în cadrul 
programului pentru operațiunile situate în 
afara zonei vizate de program nu depășește 
10% din contribuția din FEDER, Fondul de 
coeziune și EMFF la nivelul priorității sau 
3% din contribuția din FEADR la nivelul 
programului;

(b) suma totală alocată în cadrul 
programului pentru operațiunile situate în 
afara zonei vizate de program nu este mai 
mică de 1 %, dar nu depășește 10 % din 
contribuția din FEDER, Fondul de 
coeziune și EMFF la nivelul priorității sau 
3 % din contribuția din FEADR la nivelul 
programului; Aceste sume pot fi alocate 
pentru acțiunile prevăzute la articolul 87 
alineatul (2) litera (c) punctele (v) și (vi).

Or. fr

Justificare

Partenerii trebuie să fie încurajați să investească o parte din fondurile primite în afara zonei 
vizate de programul aferent, de exemplu, în acțiuni de cooperare transfrontalieră, 
transnațională sau interregională, precum și în strategiile macroregionale și strategiile 
privind bazinul maritim, cu scopul de a pune efectiv în aplicare principiul de coeziune 
teritorială. 
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Amendamentul 1102
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 60 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) comitetul de monitorizare a aprobat 
operațiunea sau tipurile de operațiuni în 
cauză;

eliminată

Or. en

Amendamentul 1103
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 60 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) obligațiile autorităților pentru program
în ceea ce privește gestiunea, controlul și 
auditul operațiunii sunt îndeplinite de 
autoritățile responsabile pentru programul 
în cadrul căruia operațiunea respectivă 
beneficiază de contribuții, sau încheie 
acorduri cu autoritățile din zona în care 
operațiunea este pusă în aplicare, cu 
condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute la 
alineatul (2) litera (a) și a respectării 
obligațiilor în ceea ce privește gestiunea, 
controlul și auditul operațiunii.

(d) obligațiile autorităților pentru 
programul sau programul pentru un fond 
de dezvoltare macroregională în ceea ce 
privește gestiunea, controlul și auditul
operațiunii sunt îndeplinite de autoritățile 
responsabile pentru programul sau 
programul pentru un fond de dezvoltare 
macroregională în cadrul căruia 
operațiunea respectivă beneficiază de 
contribuții, sau încheie acorduri cu 
autoritățile din zona în care operațiunea 
este pusă în aplicare, cu condiția 
îndeplinirii cerințelor prevăzute la 
alineatul (2) litera (a) și a respectării 
obligațiilor în ceea ce privește gestiunea, 
controlul și auditul operațiunii.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele la componenta inovatoare a cadrului strategic comun.
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