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Amendamentul 1104
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Angelika Niebler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei operațiuni constând în 
investiții în infrastructură sau producție, 
contribuția din partea fondurilor CSC se 
rambursează dacă, în termen de cinci ani
de la efectuarea plății finale către 
beneficiar sau în termenul prevăzut de 
normele privind ajutorul de stat, după caz, 
face obiectul următoarelor:

În cazul unei operațiuni constând în 
investiții în infrastructură sau producție, 
contribuția din partea fondurilor CSC se 
rambursează dacă, în termen de zece ani de 
la efectuarea plății finale către beneficiar 
sau în termenul prevăzut de normele 
privind ajutorul de stat, după caz, face 
obiectul următoarelor:

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 1105
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei operațiuni constând în 
investiții în infrastructură sau producție, 
contribuția din partea fondurilor CSC se 
rambursează dacă, în termen de cinci ani
de la efectuarea plății finale către 
beneficiar sau în termenul prevăzut de 
normele privind ajutorul de stat, după caz, 
face obiectul următoarelor:

În cazul unei operațiuni constând în 
investiții în infrastructură sau producție, 
contribuția din partea fondurilor CSC se 
rambursează dacă, în termen de zece ani de 
la efectuarea plății finale către beneficiar 
sau în termenul prevăzut de normele 
privind ajutorul de stat, după caz, face 
obiectul următoarelor:

Or. en
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Amendamentul 1106
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unei operațiuni constând în 
investiții în infrastructură sau producție, 
contribuția din partea fondurilor CSC se 
rambursează dacă, în termen de cinci ani 
de la efectuarea plății finale către 
beneficiar sau în termenul prevăzut de 
normele privind ajutorul de stat, după caz, 
face obiectul următoarelor:

În cazul unei operațiuni constând în 
investiții în infrastructură sau producție, cu 
excepția cazului în care durata de viață 
utilă a acesteia s-a încheiat, iar investiția 
este scoasă din evidență pentru a fi 
amortizată în scopuri contabile, conform 
reglementărilor aplicabile, contribuția din 
partea fondurilor CSC se rambursează 
dacă, în termen de cinci ani de la 
efectuarea plății finale către beneficiar sau 
în termenul prevăzut de normele privind 
ajutorul de stat, după caz, face obiectul 
următoarelor:

Or. es

Justificare

Uneori, în special în cazul investițiilor în echipamente de cercetare-dezvoltare, durata de 
viață utilă este mai mică de 5 ani sau decât durata operațiunilor. Prin urmare, considerăm că 
este necesar să se facă o excepție în astfel de situații.

Amendamentul 1107
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 61 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o modificare a proprietății asupra unui 
element de infrastructură care dă un 
avantaj nejustificat unei întreprinderi sau 
unui organism public; sau

(b) o modificare a proprietății asupra unui 
element de infrastructură care dă un 
avantaj nejustificat unei întreprinderi sau 
unui organism public, cu excepția situației 
în care exploatarea sau proprietatea 
asupra infrastructurilor cofinanțate din 
fonduri structurale se transferă unui 
operator în cadrul unei oferte competitive 
desfășurate în conformitate cu legislația 
UE; sau
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Or. en

Amendamentul 1108
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 61 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când analizează proiecte 
evaluate la peste 25 milioane EUR, 
Comisia ar trebui să dispună de toate 
informațiile necesare pentru a putea 
estima dacă nivelul de finanțare ar 
conduce la pierderi semnificative de 
locuri de muncă în cadrul spațiilor 
existente în Uniunea Europeană, pentru a 
se asigura că finanțarea comunitară nu 
este utilizată pentru a schimba spațiile de 
lucru în cadrul Uniunii.

Or. de

Amendamentul 1109
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul operațiunilor sprijinite de FSE 
și al operațiunilor sprijinite de alte fonduri 
CSC care nu constau în investiții în 
infrastructură sau producție, contribuția din 
partea fondului se rambursează numai dacă 
operațiunile fac obiectul unei obligații de 
menținere a investiției în temeiul normelor 
aplicabile privind ajutorul de stat și are loc 
o încetare sau delocalizare a activității de 
producție în termenul prevăzut de 
respectivele norme.

(2) În cazul operațiunilor sprijinite de FSE 
și al operațiunilor sprijinite de alte fonduri 
CSC care nu constau în investiții în 
infrastructură sau producție, contribuția din 
partea fondului se rambursează numai dacă 
operațiunile fac obiectul unei obligații de 
menținere a investiției în temeiul normelor 
aplicabile privind ajutorul de stat și are loc 
o încetare sau delocalizare a activității de 
producție în termen de zece ani.
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Or. en

Amendamentul 1110
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 61 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) nu sunt aplicabile 
contribuțiilor către sau din partea 
instrumentelor financiare sau oricăror 
operațiuni a căror activitate de producție 
încetează ca urmare a unui faliment 
nefraudulos.

(3) Alineatele (1) și (2) nu sunt aplicabile 
oricăror operațiuni a căror activitate de 
producție încetează ca urmare a unui 
faliment nefraudulos.

Or. en

Amendamentul 1111
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 61 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dispozițiile alineatelor (1) și (2) nu se 
aplică în cazul operațiunilor care constau 
în achiziția de bunuri mobile care sunt 
scoase din evidența beneficiarului la 
expirarea duratei de viață utilă și care 
sunt amortizate în scopuri contabile, 
conform reglementărilor aplicabile.

Or. es

Justificare

Se considera que para determinar la invariabilidad de las operaciones se debería tener en 
cuenta que, cuando se hacen inversiones en bienes muebles (por ejemplo, inversiones en 
equipamiento de I + D) los bienes adquiridos tienen una vida útil determinada, que en 
muchos casos puede ser inferior al período de invariabilidad de las operaciones que 
contempla el mencionado apartado 1 del artículo 61. Esto implica que el beneficiario de los 
fondos estructurales deba mantener, en su balance y físicamente en sus instalaciones, equipos 



AM\903905RO.doc 7/171 PE491.056v01-00

RO

que ya no son útiles, con el consiguiente perjuicio económico.

Amendamentul 1112
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 63 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitățile statelor membre Responsabilitățile statelor membre și ale 
grupurilor de state membre care au 
instituit un fond de dezvoltare 
macroregională

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1113
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 63 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre îndeplinesc sarcinile de 
gestiune, de control și de audit și își asumă 
responsabilitățile aferente stabilite de 
normele privind gestiunea partajată 
stabilite în regulamentul financiar și 
normele specifice fondurilor. În 
conformitate cu principiul gestiunii 
partajate, statele membre răspund de 
gestiunea și controlul programelor.

(1) Statele membre sau grupurile de state 
membre care au instituit un fond de 
dezvoltare macroregională îndeplinesc 
sarcinile de gestiune, de control și de audit 
și își asumă responsabilitățile aferente 
stabilite de normele privind gestiunea 
partajată stabilite în regulamentul financiar 
și normele specifice fondurilor. În 
conformitate cu principiul gestiunii 
partajate, statele membre răspund de 
gestiunea și controlul programelor. Un 
grup de state membre care au instituit un 
fond de dezvoltare macroregională este 
responsabil pentru gestionarea și 
controlul programului de dezvoltare 
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macroregională.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1114
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre asigură configurarea 
sistemelor lor de gestiune și control pentru 
programe în conformitate cu normele 
specifice fondurilor și funcționarea eficace 
a acestora.

(2) Statele membre sau grupurile de state 
membre care au instituit fonduri de 
dezvoltare macroregională asigură 
configurarea sistemelor lor de gestiune și 
control pentru programe în conformitate cu 
normele specifice fondurilor și 
funcționarea eficace a acestora.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1115
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 63 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre instituie și pun în 
aplicare o procedură de examinare și 
soluționare independentă a reclamațiilor 
în ceea ce privește selectarea sau punerea 
în aplicare a operațiunilor cofinanțate de 
fondurile CSC. Statele membre raportează 
Comisiei rezultatele unor astfel de 

eliminat
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examinări, la cerere.

Or. en

Amendamentul 1116
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 63 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre instituie și pun în 
aplicare o procedură de examinare și 
soluționare independentă a reclamațiilor în 
ceea ce privește selectarea sau punerea în 
aplicare a operațiunilor cofinanțate de 
fondurile CSC. Statele membre raportează 
Comisiei rezultatele unor astfel de 
examinări, la cerere.

(3) Statele membre instituie și pun în 
aplicare o procedură cu reprezentarea 
egală atât a autorității de management, 
cât și a organizației ce reprezintă 
beneficiarul, garantând o examinare și 
soluționare independentă a reclamațiilor în 
ceea ce privește selectarea, execuția, 
controlul și plata sau punerea în aplicare a 
operațiunilor cofinanțate de fondurile CSC. 
Statele membre raportează Comisiei 
rezultatele unor astfel de examinări și 
soluțiile propuse, în vederea realizării 
unui portal de informare a autorităților de 
management, beneficiarilor și 
partenerilor vizați la articolul 5.

Or. en

Amendamentul 1117
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 63 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre instituie și pun în 
aplicare o procedură de examinare și 
soluționare independentă a reclamațiilor în 
ceea ce privește selectarea sau punerea în 
aplicare a operațiunilor cofinanțate de 
fondurile CSC. Statele membre raportează 
Comisiei rezultatele unor astfel de 

(3) Statele membre sau grupurile de state 
membre care au instituit fonduri de 
dezvoltare macroregională instituie și pun 
în aplicare o procedură de examinare și 
soluționare independentă a reclamațiilor în 
ceea ce privește selectarea sau punerea în 
aplicare a operațiunilor cofinanțate de 
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examinări, la cerere. fondurile CSC. Statele membre sau 
grupurile de state membre care au 
instituit fonduri de dezvoltare 
macroregională raportează Comisiei 
rezultatele unor astfel de examinări, la 
cerere.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1118
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 63 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate schimburile oficiale de informații 
între statul membru și Comisie sunt 
efectuate utilizând un sistem de schimb 
electronic de date stabilit în conformitate 
cu termenii și condițiile prevăzute de 
Comisie prin intermediul actelor de punere 
în aplicare. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3).

(4) Toate schimburile oficiale de informații 
între statul membru sau grupul de state 
membre care au instituit un fond de 
dezvoltare macroregională și Comisie sunt 
efectuate utilizând un sistem de schimb 
electronic de date stabilit în conformitate 
cu termenii și condițiile prevăzute de 
Comisie prin intermediul actelor de punere 
în aplicare. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3).

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1119
Mojca Kleva
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 63 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate schimburile oficiale de informații 
între statul membru și Comisie sunt 
efectuate utilizând un sistem de schimb 
electronic de date stabilit în conformitate 
cu termenii și condițiile prevăzute de 
Comisie prin intermediul actelor de punere 
în aplicare. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3).

(4) Toate schimburile oficiale de informații 
între statul membru și Comisie sunt 
efectuate utilizând un sistem de schimb 
electronic de date stabilit în conformitate 
cu termenii și condițiile prevăzute de 
Comisie prin intermediul actelor de punere 
în aplicare. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3). Atunci când 
este posibil, datele sunt defalcate în 
funcție de gen.

Or. en

Amendamentul 1120
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 1121
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Scopul este acela de a evita proliferarea organismelor și factorilor care ar spori 
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complexitatea sistemului de gestiune și control. Deși există alte decizii ale Parlamentului 
European în această privință, suntem convinși că Comisia REGI ar trebui să își exprime în 
mod clar punctul de vedere cu privire la procedura de acreditare.

Amendamentul 1122
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. es

Amendamentul 1123
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 64 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu [articolul 56 
alineatul (3)] din regulamentul financiar, 
fiecare organism responsabil pentru
gestiunea și controlul cheltuielilor din 
cadrul fondurilor CSC este acreditat printr-
o decizie oficială a unei autorități de 
acreditare la nivel ministerial.

(1) În conformitate cu [articolul 56 
alineatul (3)] din regulamentul financiar, 
fiecare organism responsabil pentru 
gestiunea și controlul cheltuielilor din 
cadrul fondurilor CSC este acreditat printr-
o decizie oficială a unei autorități de 
acreditare la nivel ministerial, cu condiția 
ca Comisia să fi dobândit suficientă 
încredere în structurile administrative ale 
statului membru în cauză, pe parcursul 
ultimelor perioade de finanțare.

Or. de

Amendamentul 1124
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 64 – alineatul 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În caz de incertitudini cu privire la 
capacitatea administrativă a unui anumit 
stat membru, Comisia preia atribuțiile 
unei autorități de acreditare.

Or. de

Amendamentul 1125
Ivars Godmanis

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 64 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de acreditare monitorizează 
organismul acreditat și își retrage 
acreditarea prin decizie oficială în cazul în 
care unul sau mai multe criterii de 
acreditare nu mai sunt îndeplinite, cu 
excepția cazului în care organismul 
realizează acțiunile de remediere în cursul 
unei perioade de probă care urmează să fie 
stabilită de autoritatea de acreditare în 
funcție de gravitatea problemei. Autoritatea 
de acreditare notifică imediat Comisia în 
legătură cu instituirea unei perioade de 
probă pentru organismul acreditat și cu 
orice decizie privind retragerea.

(4) Autoritatea de acreditare monitorizează 
organismul acreditat și își retrage 
acreditarea prin decizie oficială în cazul în 
care unul sau mai multe criterii de 
acreditare nu mai sunt îndeplinite, cu 
excepția cazului în care organismul 
realizează acțiunile de remediere în cursul 
unei perioade de probă care urmează să fie 
stabilită de autoritatea de acreditare în 
funcție de gravitatea problemei. Autoritatea 
de acreditare notifică imediat Comisia în 
legătură cu instituirea unei perioade de 
probă pentru organismul acreditat și cu 
orice decizie privind retragerea. Statul 
membru poate alege să nu înființeze o 
autoritate de acreditare separată, 
desfășurarea procesului de acreditare 
fiind asigurată de către un organism 
independent de audit deja existent;

Or. en

Amendamentul 1126
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 64 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statul membru poate desemna un 
organism de coordonare a cărui 
responsabilitate este de a asigura legătura 
cu Comisia de a-i transmite acesteia 
informații, de a promova aplicarea 
armonizată a normelor Uniunii, de a realiza 
un raport de sinteză oferind o prezentare 
generală la nivel național a tuturor 
declarațiilor de management și a opiniilor 
de audit și de a coordona aplicarea 
măsurilor de remediere în ceea ce privește 
orice deficiențe cu caracter comun.

(5) Statul membru sau grupul de state 
membre care au instituit un fond de 
dezvoltare macroregională poate desemna 
un organism de coordonare a cărui 
responsabilitate este de a asigura legătura 
cu Comisia de a-i transmite acesteia 
informații, de a promova aplicarea 
armonizată a normelor Uniunii, de a realiza 
un raport de sinteză oferind o prezentare 
generală la nivel național a tuturor 
declarațiilor de management și a opiniilor 
de audit și de a coordona aplicarea 
măsurilor de remediere în ceea ce privește 
orice deficiențe cu caracter comun.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1127
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 64 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia ar trebui să publice un 
raport anual privind măsurile adoptate de 
Comisie și de statele membre în sprijinul 
simplificării [articolul 4 alineatul (10)]; 
totodată, ar trebui luat în considerare și 
principiul proporționalității [articolul 4 
alineatul (5)].

Or. de

Amendamentul 1128
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia verifică pe baza informațiilor 
disponibile, ținând seama inclusiv de 
procedura de acreditare, declarația 
anuală de management, rapoartele anuale 
de control, opinia de audit anuală, raportul 
de implementare anual și auditurile 
realizate de organismele naționale și ale 
Uniunii, dacă statele membre au instituit 
sisteme de gestiune și control care respectă 
prezentul regulament și normele specifice 
fondurilor și dacă aceste sisteme 
funcționează în mod eficace pe durata 
punerii în aplicare a programelor.

(1) Comisia verifică pe baza informațiilor 
disponibile, ținând seama inclusiv de 
rapoartele anuale de control, opinia de 
audit anuală, raportul de implementare 
anual și auditurile realizate de organismele 
naționale și ale Uniunii, dacă statele 
membre au instituit sisteme de gestiune și 
control care respectă prezentul regulament 
și normele specifice fondurilor și dacă 
aceste sisteme funcționează în mod eficace 
pe durata punerii în aplicare a programelor.

Or. de

Amendamentul 1129
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 65 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia verifică pe baza informațiilor 
disponibile, ținând seama inclusiv de 
procedura de acreditare, declarația anuală 
de management, rapoartele anuale de 
control, opinia de audit anuală, raportul de 
implementare anual și auditurile realizate 
de organismele naționale și ale Uniunii, 
dacă statele membre au instituit sisteme de 
gestiune și control care respectă prezentul 
regulament și normele specifice fondurilor 
și dacă aceste sisteme funcționează în mod 
eficace pe durata punerii în aplicare a 
programelor.

(1) Comisia verifică pe baza informațiilor 
disponibile, ținând seama inclusiv de 
procedura de acreditare, declarația anuală 
de management, rapoartele anuale de 
control, opinia de audit anuală, raportul de 
implementare anual și auditurile realizate 
de organismele naționale și ale Uniunii, 
dacă statele membre sau grupurile de state 
membre care au instituit un fond de 
dezvoltare macroregională au instituit 
sisteme de gestiune și control care respectă 
prezentul regulament și normele specifice 
fondurilor și dacă aceste sisteme 
funcționează în mod eficace pe durata 
punerii în aplicare a programelor.

Or. sk
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Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1130
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 65 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere auditurilor efectuate 
de statele membre, funcționarii sau 
reprezentanții autorizați ai Comisiei pot 
efectua audituri la fața locului sau 
controale după un preaviz adecvat. Aceste 
audituri sau controale pot include, în 
special, verificarea funcționării eficace a 
sistemelor de gestiune și control în cadrul 
unui program sau unei părți a acestuia, 
precum și evaluarea bunei gestiuni 
financiare a operațiunilor din cadrul 
programelor. Funcționarii statului membru 
sau reprezentanții autorizați ai acestora pot 
să participe la aceste audituri.

Fără a aduce atingere auditurilor efectuate 
de statele membre, funcționarii sau 
reprezentanții autorizați ai Comisiei pot 
efectua audituri la fața locului sau 
controale după un preaviz de 
minimum 10 zile lucrătoare, cu excepția 
situațiilor de urgență. Aceste audituri sau 
controale pot include, în special, 
verificarea funcționării eficace a sistemelor 
de gestiune și control în cadrul unui 
program sau unei părți a acestuia, precum 
și evaluarea bunei gestiuni financiare a 
operațiunilor din cadrul programelor. 
Funcționarii statului membru sau 
reprezentanții autorizați ai acestora pot să 
participe la aceste audituri.

Or. en

Justificare

Amendamentul susține reinstaurarea practicii aplicate în perioada actuală de programare 
[articolul 72 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006].

Amendamentul 1131
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 65 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere auditurilor efectuate 
de statele membre, funcționarii sau 

Fără a aduce atingere auditurilor efectuate 
de statele membre sau de grupurile de 



AM\903905RO.doc 17/171 PE491.056v01-00

RO

reprezentanții autorizați ai Comisiei pot 
efectua audituri la fața locului sau 
controale după un preaviz adecvat. Aceste 
audituri sau controale pot include, în 
special, verificarea funcționării eficace a 
sistemelor de gestiune și control în cadrul 
unui program sau unei părți a acestuia, 
precum și evaluarea bunei gestiuni 
financiare a operațiunilor din cadrul 
programelor. Funcționarii statului membru 
sau reprezentanții autorizați ai acestora pot 
să participe la aceste audituri.

state membre care au instituit un fond de 
dezvoltare macroregională, funcționarii 
sau reprezentanții autorizați ai Comisiei pot 
efectua audituri la fața locului sau 
controale după un preaviz adecvat. Aceste 
audituri sau controale pot include, în 
special, verificarea funcționării eficace a 
sistemelor de gestiune și control în cadrul 
unui program sau unei părți a acestuia, 
precum și evaluarea bunei gestiuni 
financiare a operațiunilor din cadrul 
programelor. Funcționarii statului membru 
și ai grupului de state membre care au 
instituit un fond de dezvoltare 
macroregională sau reprezentanții 
autorizați ai acestora pot să participe la 
aceste audituri.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1132
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 65 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Funcționarii Comisiei sau reprezentanții 
autorizați ai acesteia, abilitați în mod 
corespunzător pentru a efectua audituri la 
fața locului, au acces la toate dosarele, 
documentele și metadatele, indiferent de 
mediul de stocare a acestora, care au 
legătură cu cheltuielile sprijinite de 
fondurile CSC sau cu sistemele de gestiune 
și control. Statele membre furnizează 
Comisiei copii ale unor astfel de dosare, 
documente și metadate, la cerere.

Funcționarii Comisiei sau reprezentanții 
autorizați ai acesteia, abilitați în mod 
corespunzător pentru a efectua audituri la 
fața locului, au acces la toate dosarele, 
documentele și metadatele, indiferent de 
mediul de stocare a acestora, care au 
legătură cu cheltuielile sprijinite de 
fondurile CSC sau cu sistemele de gestiune 
și control. Statele membre sau grupurile 
de state membre care au instituit un fond 
de dezvoltare macroregională furnizează 
Comisiei copii ale unor astfel de dosare, 
documente și metadate, la cerere.
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Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1133
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 65 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate cere unui stat membru să 
întreprindă acțiunile necesare pentru a 
garanta buna funcționare a sistemelor sale 
de gestiune și control sau corectitudinea 
cheltuielilor în conformitate cu normele 
specifice fondurilor.

(3) Comisia, sau un grup de state membre 
care au instituit un fond de dezvoltare 
macroregională, poate cere unui stat 
membru să întreprindă acțiunile necesare 
pentru a garanta buna funcționare a 
sistemelor sale de gestiune și control sau 
corectitudinea cheltuielilor în conformitate 
cu normele specifice fondurilor.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1134
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 65 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate solicita unui stat 
membru să examineze o plângere 
prezentată Comisiei în ceea ce privește 
selecția sau punerea în aplicare a unor 
operațiuni cofinanțate de fondurile CSC 
sau funcționarea sistemului de gestiune și 
control.

(4) Comisia poate solicita unui stat 
membru sau unui grup de state membre 
care au instituit un fond de dezvoltare 
macroregională să examineze o plângere 
prezentată Comisiei în ceea ce privește 
selecția sau punerea în aplicare a unor 
operațiuni cofinanțate de fondurile CSC 
sau funcționarea sistemului de gestiune și 
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control.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1135
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 65 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Auditurile și controalele se 
desfășoară în conformitate cu principiul 
unicității din Actul privind micile 
întreprinderi și trebuie să fie 
proporționale cu cuantumul ajutorului 
public alocat unei operațiuni și cu gradul 
de risc al acesteia. Comitetul de 
coordonare a fondurilor, prevăzut la 
articolul 143, are competența de a defini 
normele de aplicare;

Or. en

Amendamentul 1136
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 66 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru 
fiecare program sunt realizate în tranșe 
anuale pentru fiecare fond pe parcursul 
perioadei cuprinse între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de 
adoptare a unui program constituie decizia 
de finanțare în sensul articolului 75 
alineatul (2) din regulamentul financiar și, 

Angajamentele bugetare ale Uniunii pentru 
fiecare program sau pentru fiecare 
program de dezvoltare macroregională 
sunt realizate în tranșe anuale pentru 
fiecare fond pe parcursul perioadei 
cuprinse între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de 
adoptare a unui program sau a unui 
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odată notificată către statul membru 
respectiv, constituie un angajament juridic 
în sensul regulamentului menționat.

program de dezvoltare macroregională 
constituie decizia de finanțare în sensul 
articolului 75 alineatul (2) din 
regulamentul financiar și, odată notificată 
către statul membru sau către grupul 
respectiv de state membre care au instituit 
un program de dezvoltare 
macroregională, constituie un angajament 
juridic în sensul regulamentului menționat.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1137
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 66 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește rezerva de 
performanță, angajamentele bugetare se 
realizează în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a modificării programului.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1138
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 66 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește rezerva de 
performanță, angajamentele bugetare se 
realizează în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a modificării programului.

eliminat

Or. es
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Amendamentul 1139
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 66 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește rezerva de 
performanță, angajamentele bugetare se 
realizează în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a modificării programului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1140
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 66 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește rezerva de performanță, 
angajamentele bugetare se realizează în 
urma deciziei Comisiei de aprobare a 
modificării programului.

În ceea ce privește rezerva de performanță, 
angajamentele bugetare se realizează în 
urma deciziei Comisiei de aprobare a 
modificării programului, sau a 
programului de dezvoltare 
macroregională.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1141
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 66 – paragraful 4a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dispozițiile capitolelor I și II nu afectează 
sub nicio formă plata integrală a 
ajutoarelor datorate beneficiarului până 
la data respectivă sau interesele 
economice și financiare asociate 
finalizării cu succes a proiectului;

Or. en

Amendamentul 1142
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 67 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile se efectuează sub formă de 
prefinanțare, plăți intermediare și plăți ale 
soldului anual, după caz, și ale soldului 
final.

(2) Plățile se efectuează sub formă de 
prefinanțare, plăți intermediare și o plată a 
soldului final. 

Or. fr

Amendamentul 1143
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 67 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Plățile se efectuează sub formă de 
prefinanțare, plăți intermediare și plăți ale 
soldului anual, după caz, și ale soldului 
final.

(2) Plățile se efectuează sub formă de 
prefinanțare, plăți intermediare și plăți ale 
soldului final.

Or. it

Justificare

Se consideră că procesul anual de închidere a conturilor poate spori sarcina administrativă a 
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autorităților de management.

Amendamentul 1144
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 67 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Beneficiarilor nu li se poate solicita 
să avanseze o parte din fondurile publice: 
statele membre trebuie să asigure la timp 
finanțarea operațiunii, precum și plățile 
intermediare înainte de lansarea etapei 
inițiale și a etapelor de urmărire, pentru a 
evita o întrerupere neprevăzută a 
operațiunii;

Or. en

Amendamentul 1145
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 67 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Întârzierea plăților către beneficiari 
ca urmare a nerespectării termenelor 
limită din textele normative sau 
întârzierile în tratarea cazurilor vor 
conduce la achitarea de dobânzi de 
penalizare potrivit legislației UE privind 
condițiile de plată;

Or. en

Amendamentul 1146
Ramona Nicole Mănescu



PE491.056v01-00 24/171 AM\903905RO.doc

RO

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 67 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Beneficiarii recunoscuți, 
organizațiile intermediare reprezentative 
care pot oferi garanții non-bancare și cele 
care și-au început deja activitatea cu 
finanțare din fonduri publice nu trebuie 
să prezinte garanții bancare. În orice caz, 
autoritățile de management ar trebui să 
reducă utilizarea garanțiilor bancare și să 
prefere alte tipuri de garanții. Structurile 
de soluționare a reclamațiilor prevăzute la 
articolul 63 alineatul (3) sunt abilitate să 
gestioneze reclamațiile în acest domeniu.

Or. en

Amendamentul 1147
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 71 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele din programele prezentate de 
statele membre, previziunile de cheltuieli, 
declarațiile de cheltuieli, cererile de plată, 
conturile anuale și cheltuielile menționate 
în rapoartele de implementare anuale și 
finale sunt exprimate în euro.

Sumele din programele prezentate de 
statele membre sau din programele de 
dezvoltare macroregională transmise de 
grupurile de state membre care au 
instituit un fond de dezvoltare 
macroregională, previziunile de cheltuieli, 
declarațiile de cheltuieli, cererile de plată, 
conturile anuale și cheltuielile menționate 
în rapoartele de implementare anuale și 
finale sunt exprimate în euro.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.



AM\903905RO.doc 25/171 PE491.056v01-00

RO

Amendamentul 1148
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 71a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 71a

Principiu general de utilizare a 
prefinanțării

Prefinanțarea se utilizează numai pentru 
efectuarea plăților către beneficiari în 
cadrul punerii în aplicare a programului. 
Ea se pune la dispoziție fără întârziere 
organismului responsabil în acest sens.

Or. en

Justificare

Articolul 72 alineatul (2) din propunerea RDC pare să prevadă principiul general doar în 
cazul prefinanțării inițiale. Prezentul amendament vizează transformarea acestei norme într-
o normă generală, comună pentru toate fondurile acoperite de RDC, pentru toate 
prefinanțările.

Amendamentul 1149
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 72 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În urma deciziei Comisiei de adoptare a 
unui program, Comisia plătește o sumă de 
prefinanțare inițială pentru întreaga 
perioadă de programare. Suma prefinanțării 
inițiale este plătită în tranșe în funcție de 
necesitățile bugetare. Tranșele sunt definite 
de normele specifice fondurilor.

(1) În urma deciziei Comisiei de adoptare a 
unui program, sau a unui program de 
dezvoltare macroregională, Comisia 
plătește o sumă de prefinanțare inițială 
pentru întreaga perioadă de programare. 
Suma prefinanțării inițiale este plătită în 
tranșe în funcție de necesitățile bugetare. 
Tranșele sunt definite de normele specifice 
fondurilor.

Or. sk
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Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1150
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 72 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prefinanțarea se utilizează numai 
pentru efectuarea plăților către 
beneficiari în cadrul punerii în aplicare a 
programului. Ea se pune la dispoziție fără 
întârziere organismului responsabil în 
acest sens.

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 72 alineatul (2) din propunerea RDC pare să prevadă principiul general doar în 
cazul prefinanțării inițiale. Prezentul amendament vizează transformarea acestei norme într-
o normă generală, comună pentru toate fondurile acoperite de RDC, pentru toate 
prefinanțările.

Amendamentul 1151
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 72 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prefinanțarea se utilizează numai pentru 
efectuarea plăților către beneficiari în 
cadrul punerii în aplicare a programului. Ea 
se pune la dispoziție fără întârziere 
organismului responsabil în acest sens.

(2) Prefinanțarea se utilizează numai pentru 
efectuarea plăților către beneficiari în 
cadrul punerii în aplicare a programului 
sau a programului de dezvoltare 
macroregională. Ea se pune la dispoziție 
fără întârziere organismului responsabil în 
acest sens.

Or. sk
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Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1152
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 72 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Beneficiarii pot alege să angajeze 
operațiunea asociată punerii în aplicare a 
programului doar după primirea 
prefinanțării sau a oricărui angajament 
din partea autorității de management care 
prevede un termen de plată obligatoriu;

Or. en

Amendamentul 1153
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 73 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sumele plătite cu titlu de prefinanțare sunt 
verificate și închise integral în conturile 
Comisiei la momentul încheierii 
programului.

Sumele plătite cu titlu de prefinanțare sunt 
verificate și închise integral în conturile 
Comisiei la momentul încheierii 
programului, sau al programului de 
dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1154
Ramona Nicole Mănescu
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 74 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Termenul de plată pentru o cerere de 
plată intermediară poate fi întrerupt de 
către ordonatorul de credite delegat, în 
sensul regulamentului financiar, pentru o 
perioadă maximă de nouă luni, în 
următoarele cazuri:

(1) Termenul de plată pentru o cerere de 
plată intermediară poate fi întrerupt de 
către ordonatorul de credite delegat, în 
sensul regulamentului financiar, pentru o 
perioadă maximă de șase luni, în 
următoarele cazuri:

Or. en

Amendamentul 1155
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 74 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Termenul de plată pentru o cerere de 
plată intermediară poate fi întrerupt de 
către ordonatorul de credite delegat, în 
sensul regulamentului financiar, pentru o 
perioadă maximă de nouă luni, în 
următoarele cazuri:

(1) Termenul de plată pentru o cerere de 
plată intermediară poate fi întrerupt de 
către ordonatorul de credite delegat, în 
sensul regulamentului financiar, pentru o 
perioadă maximă de șase luni, în 
următoarele cazuri:

Or. en

Amendamentul 1156
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 74 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Termenul de plată pentru o cerere de 
plată intermediară poate fi întrerupt de 
către ordonatorul de credite delegat, în 
sensul regulamentului financiar, pentru o 
perioadă maximă de nouă luni, în 

(1) Termenul de plată pentru o cerere de 
plată intermediară poate fi întrerupt de 
către ordonatorul de credite delegat, în 
sensul regulamentului financiar, pentru o 
perioadă maximă de șase luni, în 
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următoarele cazuri: următoarele cazuri:

Or. it

Justificare

Se consideră că ar fi prea mare o întrerupere de nouă luni pentru o cerere de plată 
intermediară. 

Amendamentul 1157
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 74 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ordonatorul de credite delegat poate 
limita perioada de întrerupere la o parte din 
cheltuielile acoperite de cererea de plată 
afectată de elementele menționate la 
alineatul (1). Ordonatorul de credite 
delegat informează de îndată statul 
membru și autoritatea de management în 
legătură cu motivul întreruperii și îi invită 
să remedieze situația. Ordonatorul de 
credite delegat pune capăt întreruperii 
imediat ce au fost luate măsurile necesare.

(2) Ordonatorul de credite delegat poate 
limita perioada de întrerupere la o parte din 
cheltuielile acoperite de cererea de plată 
afectată de elementele menționate la 
alineatul (1). Ordonatorul de credite 
delegat informează de îndată statul 
membru, grupul de state membre care au 
instituit un fond de dezvoltare 
macroregională și autoritatea de 
management în legătură cu motivul 
întreruperii și îi invită să remedieze 
situația. Ordonatorul de credite delegat 
pune capăt întreruperii imediat ce au fost 
luate măsurile necesare.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1158
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 75 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 februarie din anul următor 
sfârșitului perioadei contabile, statul 
membru transmite Comisiei următoarele 
documente și informații în conformitate cu 
[articolul 56] din regulamentul financiar:

(1) Până la 30 iunie din anul următor 
sfârșitului perioadei contabile, statul 
membru transmite Comisiei următoarele 
documente și informații în conformitate cu 
[articolul 56] din regulamentul financiar:

Or. de

Amendamentul 1159
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 75 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 februarie din anul următor 
sfârșitului perioadei contabile, statul 
membru transmite Comisiei următoarele 
documente și informații în conformitate cu 
[articolul 56] din regulamentul financiar:

(1) Până la 1 februarie din anul următor 
sfârșitului perioadei contabile, statul 
membru, sau grupul de state membre care 
au instituit un fond de dezvoltare 
macroregională, transmite Comisiei 
următoarele documente și informații în 
conformitate cu [articolul 56] din 
regulamentul financiar:

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1160
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 75 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 februarie din anul următor 
sfârșitului perioadei contabile, statul 
membru transmite Comisiei următoarele 
documente și informații în conformitate cu 

(1) Până la 1 martie din anul următor 
sfârșitului perioadei contabile, statul 
membru transmite Comisiei următoarele 
documente și informații în conformitate cu 
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[articolul 56] din regulamentul financiar: [articolul 56] din regulamentul financiar:

Or. de

Justificare

Ajustarea termenului, în conformitate cu votul Parlamentului European privind „Normele 
financiare aplicabile bugetului anual al Uniunii” (2010/0395 (COD)) din 26 octombrie 2011.

Amendamentul 1161
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 75 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 februarie din anul următor 
sfârșitului perioadei contabile, statul 
membru transmite Comisiei următoarele 
documente și informații în conformitate cu 
[articolul 56] din regulamentul financiar:

(1) Până la 30 iunie din anul următor 
sfârșitului perioadei contabile, statul 
membru transmite Comisiei următoarele 
documente și informații în conformitate cu 
[articolul 56] din regulamentul financiar:

Or. de

Amendamentul 1162
Manfred Weber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 75 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 1 februarie din anul următor 
sfârșitului perioadei contabile, statul 
membru transmite Comisiei următoarele 
documente și informații în conformitate cu 
[articolul 56] din regulamentul financiar:

(1) Până la 30 iunie din anul următor 
sfârșitului perioadei contabile, statul 
membru transmite Comisiei următoarele 
documente și informații în conformitate cu 
[articolul 56] din regulamentul financiar:

Or. de

Justificare

Termenele pentru depunerea conturilor anuale ar trebui prelungite. Depunerea conturilor 
anuale certificate până la 1 februarie din anul următor sfârșitului exercițiului financiar 
reprezintă o sarcină administrativă semnificativă și o presiune foarte mare pentru toți cei 
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implicați, în special pentru organele executive locale.

Amendamentul 1163
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 75 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conturile anuale certificate de 
organisme acreditate relevante în temeiul 
articolului 64;

eliminată

Or. de

Amendamentul 1164
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 75 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) conturile anuale certificate de 
organisme acreditate relevante în temeiul 
articolului 64;

eliminată

Or. es

Amendamentul 1165
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 75 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o opinie de audit a organismului 
independent de audit desemnat privind 
declarația de asigurare de gestiune în 
ceea ce privește integralitatea, acuratețea 
și veridicitatea conturilor anuale, buna 
funcționare a sistemelor de control intern, 
precum și legalitatea și regularitatea 

eliminată



AM\903905RO.doc 33/171 PE491.056v01-00

RO

operațiunilor subiacente și respectarea 
principiului bunei gestiuni financiare, 
însoțită de un raport de control în care 
sunt precizate constatările auditurilor 
desfășurate în legătură cu anul contabil 
acoperit de opinie.

Or. de

Amendamentul 1166
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La cererea Comisiei, statul membru 
furnizează Comisiei informații 
suplimentare. Dacă un stat membru nu 
furnizează informațiile solicitate în 
termenul limită stabilit de Comisie, aceasta 
poate adopta decizia privind verificarea și 
închiderea conturilor pe baza informațiilor 
de care dispune.

(2) La cererea Comisiei, statul membru sau 
grupul de state membre care au instituit 
un fond de dezvoltare macroregională 
furnizează Comisiei informații 
suplimentare. Dacă un stat membru, sau 
un grup de state membre care au instituit 
un fond de dezvoltare macroregională, nu 
furnizează informațiile solicitate în 
termenul limită stabilit de Comisie, aceasta 
poate adopta decizia privind verificarea și 
închiderea conturilor pe baza informațiilor 
de care dispune.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1167
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 75 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Până la data de [15 februarie] din anul (3) Până la data de [15 februarie] din anul 
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următor sfârșitului perioadei contabile, 
statul membru transmite Comisiei un raport 
de sinteză în conformitate cu [articolul 56 
alineatul (5)] ultimul paragraf din 
regulamentul financiar:

următor sfârșitului perioadei contabile, 
statul membru, sau grupul de state 
membre care au instituit un fond de 
dezvoltare macroregională, transmite 
Comisiei un raport de sinteză în 
conformitate cu [articolul 56 alineatul (5)] 
ultimul paragraf din regulamentul 
financiar:

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1168
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 76 eliminat
Verificarea și închiderea conturilor
(1) Până la data de 30 aprilie a anului 
următor sfârșitului perioadei contabile, 
Comisia decide, în conformitate cu 
normele specifice fondurilor, în legătură 
cu verificarea și închiderea conturilor 
organismelor acreditate relevante în 
conformitate cu articolul 64, pentru 
fiecare program. Decizia privind 
verificarea și închiderea conturilor se 
referă la integralitatea, acuratețea și 
veridicitatea conturilor anuale prezentate 
și nu aduce atingere niciunei corecții 
financiare ulterioare.
(2) Procedurile privind verificarea și 
închiderea anuală a conturilor sunt 
prevăzute de normele specifice fondurilor.

Or. es
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Justificare

Se propune eliminarea acestui articol, întrucât el contravine intenției de simplificare 
susținute de Comisie, având în vedere complexitatea asociată punerii în aplicare într-o 
perioadă de programare în care îmbunătățirile ar trebui să se axeze pe evaluarea 
rezultatelor.

Amendamentul 1169
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 76 eliminat
Verificarea și închiderea conturilor

(1) Până la data de 30 aprilie a anului 
următor sfârșitului perioadei contabile, 
Comisia decide, în conformitate cu 
normele specifice fondurilor, în legătură 
cu verificarea și închiderea conturilor 
organismelor acreditate relevante în 
conformitate cu articolul 64, pentru 
fiecare program. Decizia privind 
verificarea și închiderea conturilor se 
referă la integralitatea, acuratețea și 
veridicitatea conturilor anuale prezentate 
și nu aduce atingere niciunei corecții 
financiare ulterioare.
(2) Procedurile privind verificarea și 
închiderea anuală a conturilor sunt 
prevăzute de normele specifice fondurilor.

Or. de

Amendamentul 1170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 76 eliminat
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Verificarea și închiderea conturilor
(1) Până la data de 30 aprilie a anului 
următor sfârșitului perioadei contabile, 
Comisia decide, în conformitate cu 
normele specifice fondurilor, în legătură 
cu verificarea și închiderea conturilor 
organismelor acreditate relevante în 
conformitate cu articolul 64, pentru 
fiecare program. Decizia privind 
verificarea și închiderea conturilor se 
referă la integralitatea, acuratețea și 
veridicitatea conturilor anuale prezentate 
și nu aduce atingere niciunei corecții 
financiare ulterioare.
(2) Procedurile privind verificarea și 
închiderea anuală a conturilor sunt 
prevăzute de normele specifice fondurilor.

Or. es

Amendamentul 1171
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la data de 30 aprilie a anului 
următor sfârșitului perioadei contabile, 
Comisia decide, în conformitate cu 
normele specifice fondurilor, în legătură cu 
verificarea și închiderea conturilor 
organismelor acreditate relevante în 
conformitate cu articolul 64, pentru fiecare 
program. Decizia privind verificarea și 
închiderea conturilor se referă la 
integralitatea, acuratețea și veridicitatea 
conturilor anuale prezentate și nu aduce 
atingere niciunei corecții financiare 
ulterioare.

(1) Până la data de 30 aprilie a anului 
următor sfârșitului perioadei contabile, 
Comisia decide, în conformitate cu 
normele specifice fondurilor, în legătură cu 
verificarea și închiderea conturilor 
organismelor acreditate relevante în 
conformitate cu articolul 64, pentru fiecare 
program sau program de dezvoltare 
macroregională. Decizia privind 
verificarea și închiderea conturilor se referă 
la integralitatea, acuratețea și veridicitatea 
conturilor anuale prezentate și nu aduce 
atingere niciunei corecții financiare 
ulterioare.

Or. sk
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Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1172
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia realizează corecții financiare 
prin anularea totală sau parțială a 
contribuției Uniunii la un Program și prin 
efectuarea recuperărilor de la statele 
membre pentru a exclude de la finanțarea 
Uniunii cheltuielile care nu respectă 
legislația Uniunii și legislația națională 
aplicabile, inclusiv în raport cu deficiențele 
sistemelor de gestiune și control ale 
statelor membre care au fost detectate de 
Comisie sau de Curtea de Conturi 
Europeană.

(1) Comisia realizează corecții financiare 
prin anularea totală a contribuției Uniunii 
la un Program, la un program de finanțare 
a dezvoltării macroregionale sau la o 
parte din acesta, și prin efectuarea 
recuperărilor de la statele membre pentru a 
exclude de la finanțarea Uniunii 
cheltuielile care nu respectă legislația 
Uniunii și legislația națională aplicabile, 
inclusiv în raport cu deficiențele sistemelor 
de gestiune și control ale statelor membre 
care au fost detectate de Comisie sau de 
Curtea de Conturi Europeană.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1173
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 77 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) încălcarea a afectat sau ar fi putut 
afecta selectarea de către organismul 
responsabil a operațiunii pentru sprijin din 
partea fondurilor CSC;

(a) încălcarea a afectat selectarea de către 
organismul responsabil a operațiunii pentru 
sprijin din partea fondurilor CSC;
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Or. en

Amendamentul 1174
Vincenzo Iovine, Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 77 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) există riscul ca încălcarea să fi afectat 
sau să fi putut afecta cuantumul 
cheltuielilor declarate în vederea 
rambursării din bugetul Uniunii.

(b) încălcarea a afectat cuantumul 
cheltuielilor declarate în vederea 
rambursării din bugetul Uniunii.

Or. it

Justificare

Se consideră că este necesar ca Comisia să efectueze o corecție financiară dacă se confirmă 
că încălcarea a afectat într-adevăr cuantumul cheltuielilor declarate.

Amendamentul 1175
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 77 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) există riscul ca încălcarea să fi afectat 
sau să fi putut afecta cuantumul 
cheltuielilor declarate în vederea 
rambursării din bugetul Uniunii.

(b) există riscul ca încălcarea să fi afectat 
cuantumul cheltuielilor declarate în 
vederea rambursării din bugetul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1176
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 77 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când se decide valoarea unei 
corecții financiare în temeiul alineatului 
(1), Comisia ține seama de natura și de 
gravitatea încălcării legislației Uniunii sau 
a legislației naționale aplicabile și de 
implicațiile sale financiare pentru bugetul 
Uniunii.

(3) Atunci când se decide valoarea unei 
corecții financiare în temeiul 
alineatului (1), Comisia ține seama de 
natura și de gravitatea încălcării legislației 
Uniunii sau a legislației naționale 
aplicabile și de implicațiile sale financiare 
pentru bugetul Uniunii. Comisia 
informează în timp util Parlamentul 
European cu privire la decizia sa. 

Or. en

Amendamentul 1177
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 77 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un stat membru care 
se confruntă cu dificultăți financiare 
îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 22 alineatul (1), Comisia ar 
trebui, la solicitarea acestuia, să utilizeze 
o măsură de punere în aplicare pentru a 
adopta un program separat supus 
gestiunii centralizate, potrivit 
articolului 54a din Regulamentul 
nr. 1605/2002; scopul ar trebui să fie 
acela de a pune în comun finanțarea 
suspendată și/sau retrasă și veniturile din 
dobânzi sau fondurile pe care statul 
membru respectiv încă nu le-a retras și de 
a le utiliza pentru o promovare cât mai 
eficientă a creșterii și performanțelor 
economice, în special în ceea ce privește 
proiectele de infrastructură din domeniul 
economic;

Or. de
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Amendamentul 1178
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 78 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate programele sunt prezentate în 
vederea unei proceduri de dezangajare 
stabilite pe baza faptului că sumele legate 
de un angajament care nu sunt acoperite de 
prefinanțare sau de o cerere de plată pe o 
perioadă definită, sunt dezangajate.

(1) Toate programele sau programele de 
finanțare a dezvoltării macroregionale 
sunt prezentate în vederea unei proceduri 
de dezangajare stabilite pe baza faptului că 
sumele legate de un angajament care nu 
sunt acoperite de prefinanțare sau de o 
cerere de plată pe o perioadă definită, sunt 
dezangajate.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1179
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Angajamentul legat de ultimul an al 
perioadei va fi dezangajat în conformitate 
cu regulile care trebuie respectate pentru 
închiderea programelor.

(2) Angajamentul legat de ultimul an al 
perioadei va fi dezangajat în conformitate 
cu regulile care trebuie respectate pentru 
închiderea programelor sau a programelor 
de finanțare a dezvoltării macroregionale.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1180
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 78 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Partea de angajamente încă deschise se 
dezangajează în cazul în care oricare dintre 
documentele necesare pentru închidere nu 
a fost prezentat Comisiei până la termenul 
stabilit în normele specifice fondurilor.

(4) Partea de angajamente încă deschise se 
dezangajează în cazul în care oricare dintre 
documentele necesare pentru închiderea 
unui program, sau a unui program de 
finanțare a dezvoltării macroregionale, nu 
a fost prezentat Comisiei până la termenul 
stabilit în normele specifice fondurilor.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1181
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 79 –alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unor motive de forță majoră care 
afectează în mod grav punerea în aplicare 
integrală sau parțială a programului. 
Autoritățile naționale care invocă forța 
majoră demonstrează consecințele directe 
ale acesteia asupra aplicării parțiale sau 
integrale a programului.

(b) unor motive de forță majoră care 
afectează în mod grav punerea în aplicare 
integrală a programului, a programului de 
dezvoltare regională sau a unei părți din 
acesta. Autoritățile naționale sau 
autoritățile din grupurile de state membre 
care au instituit un fond de dezvoltare 
macroregională care invocă forța majoră 
demonstrează consecințele directe ale 
acesteia asupra aplicării parțiale a 
programului, a programului de dezvoltare 
macroregională sau a unei părți din 
acesta.

Or. sk
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Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1182
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia informează în timp util statul 
membru și autoritatea de management dacă 
există riscul de aplicare a dezangajării 
prevăzute la articolul 78.

(1) Comisia informează în timp util statul 
membru, grupul de state membre care au 
instituit un fond de dezvoltare 
macroregională și autoritatea de 
management dacă există riscul de aplicare 
a dezangajării prevăzute la articolul 78.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun. 

Amendamentul 1183
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 80 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pe baza informațiilor de care dispune la 
31 ianuarie, Comisia informează statul 
membru și autoritatea de management în 
legătură cu cuantumul dezangajării care 
rezultă din informațiile pe care le deține.

(2) Pe baza informațiilor de care dispune la 
31 ianuarie, Comisia informează statul 
membru, grupul de statele membre care 
au instituit un fond de dezvoltare 
macroregională și autoritatea de 
management în legătură cu cuantumul 
dezangajării care rezultă din informațiile pe 
care le deține.

Or. sk
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Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1184
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 80 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru dispune de un termen de 
două luni pentru a-și da acordul privind 
suma care urmează să se dezangajeze sau 
pentru a-și prezenta observațiile.

(3) Statul membru, sau grupul de state 
membre care au instituit un fond de 
dezvoltare macroregională, dispune de un 
termen de două luni pentru a-și da acordul 
privind suma care urmează să se 
dezangajeze sau pentru a-și prezenta 
observațiile.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1185
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 80 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statul membru transmite Comisiei, 
până la 30 iunie, un plan de finanțare 
revizuit care reflectă suma redusă a 
sprijinului pentru una sau mai multe 
priorități ale programului în cursul anului 
financiar în cauză. În lipsa acestui plan, 
Comisia revizuiește planul de finanțare în 
sensul reducerii contribuției din partea 
fondurilor CSC pentru anul financiar în 
cauză. Această reducere se alocă fiecărei 

(4) Statul membru, sau grupul de state 
membre care au instituit un fond de 
dezvoltare macroregională, transmite 
Comisiei, până la 30 iunie, un plan de 
finanțare revizuit care reflectă suma redusă 
a sprijinului pentru una sau mai multe 
priorități ale programului, sau ale 
programului de dezvoltare 
macroregională, în cursul anului financiar 
în cauză. În lipsa acestui plan, Comisia 
revizuiește planul de finanțare în sensul 
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priorități în mod proporțional. reducerii contribuției din partea fondurilor 
CSC pentru anul financiar în cauză. 
Această reducere se alocă fiecărei priorități 
în mod proporțional.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1186
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 80 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul statelor membre cu 
dificultăți financiare care intră sub 
incidența dispozițiilor articolului 22 
alineatul (1), finanțarea redusă va fi 
investită într-un program stabilit printr-o 
măsură de punere în aplicare 
administrată de Comisie potrivit 
articolului 54a din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 1605/2002, care să vizeze cu 
prioritate un sprijin maxim pentru 
creștere și dezvoltare economică, în 
special pentru proiectele de infrastructură 
aferente din domeniul economic, pentru a 
preveni agravarea situației economice a 
regiunilor;

Or. de

Amendamentul 1187
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 80 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia modifică decizia de adoptare a 
programului, prin acte de punere în 
aplicare, cel târziu până la 30 septembrie.

(5) Comisia modifică decizia de adoptare a 
programului, sau a programului de 
finanțare a dezvoltării macroregionale,
prin acte de punere în aplicare, cel târziu 
până la 30 septembrie.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1188
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 81 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile contribuie la dezvoltarea și 
continuarea acțiunilor Uniunii care conduc 
la consolidarea coeziunii sale economice, 
sociale și teritoriale, în conformitate cu 
articolul 174 din tratat.

Fondurile și acțiunile sprijinite de acestea 
contribuie la dezvoltarea și continuarea 
acțiunilor Uniunii care conduc la 
consolidarea coeziunii sale economice, 
sociale și teritoriale, în conformitate cu 
articolul 174 din tratat.

Or. fr

Amendamentul 1189
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 81 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile sprijinite de fonduri contribuie la 
strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Acțiunile sprijinite de fonduri contribuie, 
de asemenea, într-un mod echilibrat la 
punerea în aplicare a strategiei Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
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favorabilă incluziunii.

Or. fr

Amendamentul 1190
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 81 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) grupurile de state membre implicate 
în „cooperare macroregională” care au 
instituit un fond de dezvoltare 
macroregională, sprijinit de toate 
fondurile.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun.

Amendamentul 1191
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resurse pentru obiectivul privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă sunt repartizate între următoarele 
trei categorii de regiuni NUTS nivelul 2:

Resurse pentru obiectivul privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă sunt repartizate între următoarele 
două categorii de regiuni NUTS nivelul 2:

Or. de

Amendamentul 1192
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a



AM\903905RO.doc 47/171 PE491.056v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) regiuni mai puțin dezvoltate, al căror 
PIB pe cap de locuitor este mai mic de 
75 % din PIB-ul mediu al UE-27;

(a) regiuni mai puțin dezvoltate, al căror 
PIB pe cap de locuitor este mai mic 
de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27 și 
regiunile ultraperiferice;

Or. pt

Justificare

Întrucât, în textul regulamentului, regiunile ultraperiferice sunt considerate echivalente cu 
regiunile mai puțin dezvoltate, echivalența ar trebui menținută și în cadrul acestei dispoziții.

Amendamentul 1193
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Angelika Niebler, Joachim Zeller, 
Herbert Reul, Michael Theurer, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) regiuni de tranziție, al căror PIB pe 
cap de locuitor este între 75 % și 90 % 
din media UE-27;

eliminată

Or. de

Amendamentul 1194
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Herbert Reul, Michael 
Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) regiuni mai dezvoltate, al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 90 % din 
PIB-ul mediu al UE-27.

(c) regiuni mai dezvoltate, al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27.

Or. de
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Amendamentul 1195
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cele trei categorii de regiuni sunt stabilite 
în funcție de modul în care PIB-ul lor pe 
cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2006 - 2008, se referă la PIB-ul mediu al 
UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

Cele două categorii de regiuni sunt 
stabilite în funcție de modul în care PIB-ul 
lor pe cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2006 - 2008, se referă la PIB-ul mediu al 
UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

Or. de

Amendamentul 1196
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cele trei categorii de regiuni sunt stabilite 
în funcție de modul în care PIB-ul lor pe 
cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2006 - 2008, se referă la PIB-ul mediu al 
UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

Cele trei categorii de regiuni sunt stabilite 
în funcție de modul în care PIB-ul lor pe 
cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
ultimilor trei ani disponibili, se referă la 
PIB-ul mediu al UE-27 pentru aceeași 
perioadă de referință.

Or. en

Amendamentul 1197
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cele trei categorii de regiuni sunt stabilite 
în funcție de modul în care PIB-ul lor pe 
cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2006 - 2008, se referă la PIB-ul mediu al 
UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

Cele trei categorii de regiuni sunt stabilite 
în funcție de modul în care PIB-ul lor pe 
cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza celor mai recente cifre disponibile
din Uniune, se referă la PIB-ul mediu al 
UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

Or. es

Justificare

Datele economice utilizate pentru clasificarea regiunilor în cele trei categorii definite ar 
trebui să fie cele mai recente disponibile, pentru a reflecta în mod exact situația reală a 
regiunilor și impactul crizei. Prin urmare, este necesară prevederea unei clauze de ajustare 
care să permită revizuirea clasificării unei regiuni pe parcursul perioadei, ca urmare a 
eventualelor modificări semnificative survenite în situația acesteia.

Amendamentul 1198
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cele trei categorii de regiuni sunt stabilite 
în funcție de modul în care PIB-ul lor pe 
cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2006 - 2008, se referă la PIB-ul mediu al 
UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

Cele trei categorii de regiuni sunt stabilite 
în funcție de modul în care PIB-ul lor pe 
cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune disponibile pentru 
ultimii trei ani, se referă la PIB-ul mediu al 
UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

Or. es

Amendamentul 1199
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cele trei categorii de regiuni sunt stabilite 
în funcție de raportul dintre PIB-ul lor pe 
cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2006-2008, și PIB-ul mediu al UE-27 
pentru aceeași perioadă de referință.

Cele trei categorii de regiuni sunt stabilite 
în funcție de raportul dintre PIB-ul lor pe 
cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2006-2008, și PIB-ul mediu al UE-27 
pentru aceeași perioadă de referință.

Ulterior, trebuie realizată o reevaluare a 
listei de regiuni eligibile din diferitele 
categorii de mai sus pentru a identifica 
reducerea PIB-ului mediu pe cap de 
locuitor în respectivele regiuni ca urmare 
a crizei economice și financiare.
Regiunile al căror PIB mediu pe cap de 
locuitor a scăzut cel mai mult ca urmare a 
recesiunii vor primi un fond suplimentar 
ca răspuns la noua situație.

Or. fr

Amendamentul 1200
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 2 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regiunile mai puțin dezvoltate care au 
înregistrat între 70 și 75 % din PIB-ul 
mediu al UE în cel puțin două perioade de 
programare, însă care nu au fost capabile 
să demonstreze o îmbunătățire apreciabilă 
a situației lor economice, vor fi clasificate 
într-o categorie cu un nivel superior de 
cofinanțare națională în următoarea 
perioadă;

Or. de

Justificare

A se vedea articolul 33; Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la cel 
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de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune 
după 2013: „solicită o limitare a perioadelor de eligibilitate pentru regiunile care, nici după 
mai multe perioade de programare, nu sunt capabile să demonstreze o îmbunătățire a 
situației economice, sociale și ecologice, în ciuda finanțării maxime”.

Amendamentul 1201
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondul de coeziune sprijină statele membre 
în cauză al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2007 – 2009, este mai mic de 90 % din 
VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-
27 pentru aceeași perioadă de referință.

Fondul de coeziune sprijină statele membre 
în cauză al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
ultimilor trei ani, este mai mic de 90 % 
din VNB-ul mediu pe cap de locuitor din 
UE-27 pentru aceeași perioadă de referință.

Or. en

Amendamentul 1202
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondul de coeziune sprijină statele membre 
în cauză al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2007 – 2009, este mai mic de 90 % din 
VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-
27 pentru aceeași perioadă de referință.

Fondul de coeziune sprijină statele membre 
în cauză al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza celor mai recente cifre disponibile
din Uniune, este mai mic de 90 % din 
VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-
27 pentru aceeași perioadă de referință.

Or. es

Justificare

Datele economice utilizate ar trebui să fie cele mai recente disponibile, pentru a reflecta în 
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mod exact situația reală a regiunilor și impactul crizei.

Amendamentul 1203
Eleni Theocharous

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondul de coeziune sprijină statele membre 
în cauză al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2007 – 2009, este mai mic de 90 % din 
VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-
27 pentru aceeași perioadă de referință.

Fondul de coeziune sprijină statele membre 
în cauză al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2007 – 2009, este mai mic de 90 % din 
VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-
27 pentru aceeași perioadă de referință, 
precum și micile state membre insulare 
care nu au o legătură fixă permanentă cu 
continentul și a căror populație este mai 
mică de 2 milioane de locuitori.

Or. en

Justificarea

Micile state insulare care se confruntă cu constrângeri grave ca urmare a depărtării și 
izolării geografice, nedispunând de o legătură permanentă cu continentul, trebuie să fie 
eligibile integral pentru Fondul de coeziune, iar nu pe o bază tranzitorie. Particularitățile 
teritoriale ale micilor state insulare au fost recunoscute în dispozițiile Declarației 33 cu 
privire la articolul 174 din tratat. De asemenea, Malta și Ciprul au fost recunoscute de către 
ONU drept „mici state insulare”. Pentru definirea unui mic stat insular se poate utiliza și 
factorul dimensional (de exemplu stabilind o populație maximă)..

Amendamentul 1204
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondul de coeziune sprijină statele membre 
în cauză al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor, măsurat în funcție de 

Fondul de coeziune sprijină statele membre 
în cauză al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor, măsurat în funcție de 
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paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2007 – 2009, este mai mic de 90 % din 
VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-
27 pentru aceeași perioadă de referință.

paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune disponibile pentru 
ultimii trei ani, este mai mic de 90 % din 
VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-
27 pentru aceeași perioadă de referință.

Or. es

Amendamentul 1205
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondul de coeziune sprijină statele membre 
în cauză al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada 
2007–2009, este mai mic de 90 % din 
VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-
27 pentru aceeași perioadă de referință.

Fondul de coeziune sprijină statele membre 
în cauză al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor, măsurat în funcție de 
paritatea puterii de cumpărare și calculat pe 
baza cifrelor din Uniune pentru perioada
2007–2010, este mai mic de 90 % din 
VNB-ul mediu pe cap de locuitor din UE-
27 pentru aceeași perioadă de referință.

Or. fr

Amendamentul 1206
Eleni Theocharous

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre eligibile pentru finanțare 
din Fondul de coeziune în 2013, dar a 
căror VNB nominal pe cap de locuitor 
depășește 90 % din VNB-ul mediu pe cap 
de locuitor din UE-27, calculat în 
conformitate cu primul paragraf, 
beneficiază de sprijin din Fondul de 
coeziune pe o bază tranzitorie și specifică.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1207
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Imediat după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia adoptă, 
printr-un act de punere în aplicare, o 
decizie prin care stabilește lista regiunilor 
care îndeplinesc criteriile celor trei 
categorii de regiuni de la alineatul (2) și a 
statelor membre care îndeplinesc criteriile 
de la alineatul (3). Lista respectivă este 
valabilă de la 1 ianuarie 2014 până la 
31 decembrie 2020.

(4) Imediat după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, Comisia adoptă, 
printr-un act de punere în aplicare, o 
decizie prin care stabilește lista regiunilor 
care îndeplinesc criteriile celor două 
categorii de regiuni de la alineatul (2) și a 
statelor membre care îndeplinesc criteriile 
de la alineatul (3). Lista respectivă este 
valabilă de la 1 ianuarie 2014 până la 
31 decembrie 2020.

Or. de

Amendamentul 1208
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 82 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În 2015 Comisia urmează să 
revizuiască eligibilitatea regiunilor 
încadrate în categoriile menționate la 
alineatul (2). Regiunile în care, în urma 
recesiunii, PIB-ul pe cap de locuitor a 
scăzut cu cel puțin 5 % între perioada de 
referință de mai sus și perioada 2010 –
2012 vor beneficia de finanțare 

suplimentară, în funcție de noua lor 
situație.

Or. en

Amendamentul 1209
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 83 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, o decizie de stabilire a defalcării 
anuale a resurselor globale pentru fiecare 
stat membru, fără a aduce atingere 
alineatului (3) din prezentul articol și 
articolului 84 alineatul (7).

(2) Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, o decizie de stabilire a defalcării 
anuale a resurselor globale pentru fiecare 
stat membru în cadrul obiectivului privind 
„investițiile pentru creștere economică și 
crearea de locuri de muncă”, fără a aduce 
atingere alineatului (3) din prezentul articol 
și articolului 84 alineatul (7) și prin 
intermediul programului de cooperare 
pentru obiectivul de cooperare teritorială
europeană.

Or. fr

Justificare

Ca urmare a raportului (2010/2155(INI)) adoptat în sesiune plenară în iunie 2011, 
amendamentul urmărește să solicite alocarea de credite europene pentru programele de 
cooperare. Acest sistem de alocare ar evita alocările naționale dezechilibrate pentru aceeași 
regiune și strategia de calculare a randamentului economic pentru a satisface necesitățile 
zonei de cooperare în cauză într-un mod integrat.

Amendamentul 1210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 83 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, o decizie de stabilire a defalcării 
anuale a resurselor globale pentru fiecare 
stat membru, fără a aduce atingere 
alineatului (3) din prezentul articol și 
articolului 84 alineatul (7).

(2) Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, o decizie de stabilire a defalcării 
anuale a resurselor globale pentru fiecare 
stat membru în cadrul obiectivului 
„Investiții pentru creștere și locuri de 
muncă”, fără a aduce atingere 
alineatului (3) din prezentul articol și 
articolului 84 alineatul (7), dar și prin 
programul de cooperare în cadrul 
obiectivului „Cooperare teritorială”.
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Or. en

Amendamentul 1211
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 83 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, o decizie de stabilire a defalcării 
anuale a resurselor globale pentru fiecare 
stat membru, fără a aduce atingere 
alineatului (3) din prezentul articol și 
articolului 84 alineatul (7).

(2) Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, o decizie de stabilire a defalcării 
anuale a resurselor globale pentru fiecare 
stat membru în ceea ce privește obiectivul 
privind „investițiile pentru creștere 
economică și crearea de locuri de 
muncă”, fără a aduce atingere alineatului 
(3) din prezentul articol și articolului 84 
alineatul (7) și prin intermediul 
programului de cooperare pentru 
obiectivul de cooperare teritorială 
europeană.

Or. fr

Justificare

Continuarea sistemului actual de defalcări de către statele membre presupune două riscuri: 
alocări naționale dezechilibrate pentru aceeași regiune și menținerea unei strategii echitabile 
de randament în fiecare stat membru.

Amendamentul 1212
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 83 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, o decizie de stabilire a defalcării 
anuale a resurselor globale pentru fiecare 
stat membru, fără a aduce atingere 
alineatului (3) din prezentul articol și 
articolului 84 alineatul (7).

(2) Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, o decizie de stabilire a defalcării 
anuale a resurselor globale pentru fiecare 
stat membru care vizează „investițiile 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă”, fără a aduce atingere 
alineatului (3) din prezentul articol și 



AM\903905RO.doc 57/171 PE491.056v01-00

RO

articolului 84 alineatul (7), dar nici 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană.

Or. es

Amendamentul 1213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea I – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele pentru obiectivul privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă se ridică la 96,52 % din resursele 
globale (și anume, un total de 
324 320 492 844 EUR) și se alocă după 
cum urmează:

(1) Resursele pentru obiectivul privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă se ridică la XX % din resursele 
globale (și anume, un total 
de XXX XXX XXX XXX EUR) și se alocă 
după cum urmează:

Or. es

Amendamentul 1214
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 50,13 % (și anume, un total de 
162 589 839 384 EUR) pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate;

(a) [50,13 %] 1 (xxx) pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate;

__________________

1Procentul trebuie ajustat în funcție de 
negocierile privind CFM

Or. de

Amendamentul 1215
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 50,13 % (și anume, un total de 
162 589 839 384 EUR) pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate;

(a) XX % (și anume, un total 
de XXX XXX XXX XXX EUR) pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate;

Or. es

Amendamentul 1216
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 12,01 % (și anume, un total de 
38 951 564 661 EUR) pentru regiunile de 
tranziție;

eliminată

Or. de

Amendamentul 1217
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 12,01 % (și anume, un total de 
38 951 564 661 EUR) pentru regiunile de 
tranziție;

(b) XX % (și anume, un total 
de XXX XXX XXX XXX EUR) pentru 
regiunile de tranziție;

Or. es

Amendamentul 1218
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Toate regiunile eligibile pentru 
finanțare în cadrul obiectivului de 
convergență potrivit 
articolului 5 alineatul (1) din 
Regulamentul Consiliului (CE) 
nr. 1083/2006 și al căror PIB pe cap de 
locuitor depășește 75 % din PIB-ul mediu 
al țărilor UE-27, precum și regiunile 
eligibile pentru finanțare în cadrul 
sprijinului tranzitoriu potrivit 
articolului 8 alineatul (1) din 
Regulamentul Consiliului (CE) 
nr. 1083/2006 primesc o alocare din 
fondurile structurale egală cu cel puțin 
două treimi din alocarea pentru 
perioada 2007 – 2013 (și anume, un total 
de XXXX XXXX XXXX EUR)

Or. en

Amendamentul 1219
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 16,39 % (și anume, un total de 
53 142 922 017 EUR) pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(c) [28,40 %] 1 (xxx) pentru regiunile mai 
dezvoltate;

__________________

1Procentul trebuie ajustat în funcție de 
negocierile privind CFM

Or. de

Amendamentul 1220
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 16,39 % (și anume, un total de 
53 142 922 017 EUR) pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(c) XX % (și anume, un total 
de XX XXX XXX XXX EUR) pentru 
regiunile mai dezvoltate;

Or. es

Amendamentul 1221
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 21,19 % (și anume, un total de 
68 710 486 782 EUR) pentru statele 
membre care beneficiază de contribuții din 
Fondul de coeziune;

(d) [21,19 %] 1(xxx) pentru statele membre 
care beneficiază de contribuții din Fondul 
de coeziune;

__________________

1Procentul trebuie ajustat în funcție de 
negocierile privind CFM

Or. de

Amendamentul 1222
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 21,19 % (și anume, un total de 
68 710 486 782 EUR) pentru statele 
membre care beneficiază de contribuții din 
Fondul de coeziune;

(d) XX % (și anume, un total 
de XX XXX XXX XXX EUR) pentru 
statele membre care beneficiază de 
contribuții din Fondul de coeziune;

Or. es
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Amendamentul 1223
Younous Omarjee, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 0,29 % (și anume, un total de 
925 680 000 EUR) ca finanțare 
suplimentară pentru regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și pentru regiunile NUTS nivelul 
2 care îndeplinesc criteriile stabilite la 
articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Tratatul 
privind aderarea Austriei, Finlandei și 
Suediei.

(e) în cadrul bugetului FEDER XXX 
EUR (și anume, 40 EUR pe locuitor) va fi 
rezervat ca finanțare suplimentară pentru 
regiunile ultraperiferice menționate la 
articolul 349 din tratat și pentru regiunile 
NUTS nivelul 2 care îndeplinesc criteriile 
stabilite la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la 
Tratatul privind aderarea Austriei, 
Finlandei și Suediei.

Or. fr

Amendamentul 1224
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 0,29 % (și anume, un total de 
925 680 000 EUR) ca finanțare 
suplimentară pentru regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și pentru regiunile NUTS nivelul 
2 care îndeplinesc criteriile stabilite la 
articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Tratatul 
privind aderarea Austriei, Finlandei și 
Suediei.

(e) 0,29 % (xxx) ca finanțare suplimentară 
pentru regiunile ultraperiferice menționate 
la articolul 349 din tratat și pentru regiunile 
NUTS nivelul 2 care îndeplinesc criteriile 
stabilite la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la 
Tratatul privind aderarea Austriei, 
Finlandei și Suediei.

Or. de

Amendamentul 1225
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 0,29 % (și anume, un total de 
925 680 000 EUR) ca finanțare 
suplimentară pentru regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și pentru regiunile NUTS nivelul 
2 care îndeplinesc criteriile stabilite la 
articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Tratatul 
privind aderarea Austriei, Finlandei și 
Suediei.

(e) XXX EUR ca finanțare suplimentară 
pentru regiunile ultraperiferice menționate 
la articolul 349 din tratat și XXX EUR ca 
finanțare suplimentară pentru regiunile 
NUTS nivelul 2 care îndeplinesc criteriile 
stabilite la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la 
Tratatul privind aderarea Austriei, 
Finlandei și Suediei.

Or. es

Amendamentul 1226
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 0,29 % (și anume, un total de 
925 680 000 EUR) ca finanțare 
suplimentară pentru regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și pentru regiunile NUTS nivelul 
2 care îndeplinesc criteriile stabilite la 
articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Tratatul 
privind aderarea Austriei, Finlandei și 
Suediei.

(e) XXX EUR ca finanțare suplimentară 
pentru regiunile NUTS nivelul 2 care 
îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 2 
din Protocolul nr. 6 la Tratatul privind 
aderarea Austriei, Finlandei și Suediei;

Or. en

Amendamentul 1227
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 0,29 % (și anume, un total de 
925 680 000 EUR) ca finanțare 
suplimentară pentru regiunile 

(e) XXX EUR ca finanțare suplimentară 
pentru regiunile ultraperiferice menționate 
la articolul 349 din tratat și pentru care 
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ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și pentru regiunile NUTS nivelul 
2 care îndeplinesc criteriile stabilite la 
articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Tratatul 
privind aderarea Austriei, Finlandei și 
Suediei.

nivelul de sprijin ar trebui să corespundă 
condițiilor defavorabile cu care se 
confruntă regiunile ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 1228
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 0,29 % (și anume, un total de 
925 680 000 EUR) ca finanțare 
suplimentară pentru regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și pentru regiunile NUTS nivelul 
2 care îndeplinesc criteriile stabilite la 
articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Tratatul 
privind aderarea Austriei, Finlandei și 
Suediei.

(e) XX % (și anume, un total 
de XXXX XXXX XXXX EUR) ca finanțare 
suplimentară pentru regiunile 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și pentru regiunile NUTS 
nivelul 2 care îndeplinesc criteriile stabilite 
la articolul 2 din Protocolul nr. 6 la Tratatul 
privind aderarea Austriei, Finlandei și 
Suediei.

Or. pt

Justificare

Potrivit ultimului cadru financiar multianual (2007-2013), regiunile ultraperiferice și 
regiunile slab populate au beneficiat de 1 513 milioane EUR, la prețurile din 2004, ceea ce 
corespunde unei sume de 1 738 milioane EUR, la prețurile din 2011. Comparând sumele 
pentru perioada de programare 2007-2012 cu cele pentru perioada 2014-2010, la prețurile 
actuale, se constată o reducere cu 47 % a alocării suplimentare. Această reducere este 
nerezonabilă având în vedere dificultățile naturale, economice și sociale semnificative cu 
care se confruntă aceste regiuni.

Amendamentul 1229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) XXX EUR ca finanțare suplimentară 
pentru alocările acordate regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere geografic, în cadrul 
programelor operaționale adoptate în 
temeiul articolului 10 din regulamentul 
FEDER; aceste regiuni sunt definite la 
articolul 111 punctul (4), cu excepția 
celor deja menționate la litera (e).

Or. es

Amendamentul 1230
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) XXX EUR ca finanțare suplimentară 
pentru regiunile ultraperiferice 
menționate la articolul 349 din tratat și 
pentru care nivelul de sprijin ar trebui să 
corespundă condițiilor defavorabile cu 
care se confruntă regiunile 
ultraperiferice.

Or. en

Amendamentul 1231
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) XXX EUR ca finanțare suplimentară 
pentru regiunile NUTS nivelul 2 care 
îndeplinesc criteriile stabilite la articolul 2 
din Protocolul nr. 6 la Tratatul privind 
aderarea Austriei, Finlandei și Suediei;
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Or. en

Amendamentul 1232
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) XXX EUR ca finanțare suplimentară 
ce urmează să fie alocată zonelor care se 
confruntă cu condiții geografice 
defavorabile permanente și severe, în 
cadrul programelor operaționale 
desfășurate conform articolului 10 din 
Regulamentul FEDER; aceste zone sunt 
definite la articolul 111 alineatul (4), cu 
excepția celor menționate deja mai sus, la 
literele (e) și (f);.

Or. en

Justificare

Trebuie garantată finanțare suplimentară pentru regiunile cu condiții geografice 
defavorabile permanente și severe, astfel încât acestea să poată depăși dificultățile inerente și 
să își poată exploata potențialul de dezvoltare.

Amendamentul 1233
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) XXX EUR ca finanțare suplimentară 
ce urmează să fie alocată zonelor care se 
confruntă cu condiții geografice 
defavorabile permanente și severe, în 
cadrul programelor operaționale 
desfășurate conform articolului 10 din 
Regulamentul FEDER; aceste zone sunt 
definite la articolul 111 alineatul (4), cu 
excepția celor menționate deja mai sus, la 
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literele (e) și (f);

Or. en

Amendamentul 1234
Ivars Godmanis, Inese Vaidere, Kārlis Šadurskis, Roberts Zīle, Justas Vincas Paleckis, 
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Laima Liucija Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Ivari 
Padar, Vilja Savisaar-Toomast, Sandra Kalniete, Viktor Uspaskich

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care au aderat la Uniune 
înainte de 2013, al căror PIB pe cap de 
locuitor este mai mic de 75 % din media 
UE-27 și care au înregistrat o creștere 
medie a PIB real în perioada 2008 –
2010 mai mică decât media UE-27, 

primesc o alocare în cadrul politicii de 
coeziune care nu poate fi mai mică decât 
alocarea lor pentru perioada 2007 – 2013.

Or. en

Amendamentul 1235
Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor este mai mic de 75 % din media 
UE-27 și care au înregistrat o creștere 
medie reală a PIB –ului în 
perioada 2008 – 2010 mai mică decât 
media UE-27 primesc o alocare de 
maximum 3,X % din PIB sau o alocare 
egală cu cea acordată pentru 
perioada 2007 – 2013, în funcție de care 
dintre aceste sume este mai mică.
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Or. en

Amendamentul 1236
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era 
mai mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % 
din PIB-ul mediu al UE-27 primesc o 
alocare din fondurile structurale egală cel 
puțin două treimi din alocarea lor pentru 
2007-2013.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1237
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai 
mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007 - 2013 era 
mai mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cu
maximum 50 % din alocarea lor 
pentru 2007 - 2013.

Or. en

Amendamentul 1238
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
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Barnuevo García

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai 
mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai 
mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cu cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013, în vederea consolidării dezvoltării 
înregistrate.

Or. es

Justificare

Pentru a asigura durabilitatea pe termen lung a investițiilor din fondurile structurale și 
pentru a înregistra progrese în ceea ce privește creșterea economică și coeziunea socială a 
regiunilor europene, ca urmare a convergenței, aceste regiuni trebuie să primească cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-2013, în vederea consolidării dezvoltării 
înregistrate.

Amendamentul 1239
Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai 
mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007 - 2013 era 
mai mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 sau cele care, 
pentru prima dată, nu se încadrează în 
categoria regiunilor de convergență, 
depășind nivelul minim de sprijin pentru 
perioada 2014-2020, sunt supuse unui 
mecanism de adaptare prin aplicarea unui 
procent gradual degresiv din valoarea 
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orientativă medie a alocărilor anuale 
acordate, în cadrul alocării de 
convergență calculate de către Comisie în 
cadrul financiar multianual 2007 – 2013. 
Pe parcursul perioadei 2014 – 2020, 
sprijinul total va reprezenta cel puțin două 
treimi din sprijinul pentru perioada 2007 –
2013.

Or. en

Amendamentul 1240
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era 
mai mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.

Toate regiunile care au primit asistență în 
perioada 2007-2013 în cadrul obiectivului 
de convergență, al căror PIB pe cap de 
locuitor este mai mare de 75 % din PIB-ul 
mediu al UE-27 primesc o alocare din 
fondurile structurale egală cu cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.

Or. de

Justificare

Ar trebui găsit un sistem de tranziție pentru evitarea dificultăților inutile și a distorsionărilor 
statistice.

Amendamentul 1241
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era 

Toate regiunile care au primit asistență în
perioada 2007-2013 în cadrul obiectivului 
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mai mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.
.

de convergență, inclusiv regiunile 
declarate în faza de eliminare progresivă 
în această perioadă potrivit articolului 8 
alineatul (1) din Regulamentul 
nr. 1083/2006, dar al căror PIB pe cap de 
locuitor este mai mare de 75 % din PIB-ul 
mediu al UE-27 primesc o alocare din 
fondurile structurale egală cu cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.

Or. de

Justificare

Sistemul de siguranță instituit de Comisia Europeană, în sensul acordării unei finanțări egale 
cu cel puțin două treimi din alocarea pentru perioada curentă, nu se aplică în cazul 
regiunilor aflate în faza de eliminare progresivă potrivit articolului 8 alineatul (1) din 
Regulamentul nr. 1083/2006 și care au depășit 75 % din PIB-ul mediu al UE-25, măsurat și 
calculat conform articolului 5 alineatul (1), de exemplu regiunea germană Leipzig. Cu toate 
acestea, și aceste regiuni au nevoie de sistemul de siguranță, pentru a putea consolida 
realizările deja înregistrate.

Amendamentul 1242
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai 
mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007 - 2013 era 
mai mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 și regiunile supuse 
în prezent regimului de eliminare 
progresivă primesc o alocare din fondurile 
structurale egală cu cel puțin două treimi 
din alocarea lor pentru 2007 - 2013.

Or. en
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Amendamentul 1243
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai 
mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.

Pentru a garanta caracterul durabil pe 
termen lung al investițiilor din fondurile 
structurale, toate regiunile care au 
beneficiat de finanțare în cadrul 
obiectivului de convergență în 
perioada 2007-2013, inclusiv regiunile 
aflate în faza de eliminare progresivă 
potrivit articolului 8 alineatul (1) din 
Regulamentul nr. 1083/2006, al căror PIB 
pe cap de locuitor pentru perioada 2007-
2013 era mai mic de 75 % din media UE-
25 pentru perioada de referință dar al căror 
PIB pe cap de locuitor a depășit 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cu cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.

Or. de

Justificare

Sistemul de siguranță propus de Comisie nu include regiunile aflate în prezent în faza de 
eliminare progresivă. Cu toate acestea, pentru a consolida realizările deja înregistrate, ar 
trebui să se garanteze un nivel de siguranță egal cu cel puțin două treimi din alocarea 
actuală.

Amendamentul 1244
Eleni Theocharous

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai 
mic de 75 % din media UE-25 pentru 

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007 - 2013 era 
mai mic de 75 % din media UE-25 pentru 
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perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.

perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cu cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
de mai sus, micile state membre insulare 
care constituie o singură regiune și care 
primesc finanțare din Fondul de coeziune 
în perioada 2007 – 2013 primesc o alocare 
din Fondurile structurale egală cu 
alocarea pentru perioada 2007 – 2013.

Or. en

Justificare

Micile state membre insulare sunt situate la distanțe mari, iar accesul lor pe piața internă 
este dificil și costisitor. Aceasta conduce la pierderea constantă a competitivității lor și le 
afectează capacitatea de a beneficia de obiectivele europene, dar și de a contribui la acestea. 
Finanțarea în cadrul politicii de coeziune trebuie să atingă masa critică necesară pentru 
dezvoltarea de programe care să faciliteze integrarea deplină a acestor state pe piața internă.

Amendamentul 1245
Antolín Sánchez Presedo

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai 
mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fondurile structurale egală cel puțin 
două treimi din alocarea lor pentru 2007-
2013.

Toate regiunile al căror PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2007-2013 era mai 
mic de 75 % din media UE-25 pentru 
perioada de referință dar al căror PIB pe 
cap de locuitor este mai mare de 75 % din 
PIB-ul mediu al UE-27 primesc o alocare 
din fiecare fond structural egală cu cel 
puțin două treimi din alocarea lor 
pentru 2007-2013.

Or. es

Amendamentul 1246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Următoarele criterii se utilizează pentru 
defalcarea pe stat membru:

(2) Următoarele criterii se utilizează pentru 
defalcarea pe stat membru, pe baza unor 
statistici în funcție de gen: 

Or. en

Amendamentul 1247
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 84 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
și regiunile de tranziție;

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională, criterii 
teritoriale (înclinare, altitudine, climă) și 
rata de șomaj pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate și regiunile de tranziție;

Or. en

Amendamentul 1248
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
și regiunile de tranziție;

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională, criteriile 
teritoriale (înclinare, altitudine, climă) și 
rata de șomaj pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate și regiunile de tranziție;

Or. fr
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Amendamentul 1249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 84 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
și regiunile de tranziție;

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională, venitul 
net disponibil ajustat pe cap de locuitor și 
rata de șomaj pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate și regiunile de tranziție;

Or. en

Amendamentul 1250
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
și regiunile de tranziție;

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională, 
dezavantajele naturale sau teritoriale, 
grave și permanente, astfel cum sunt 
definite la articolul 111 alineatul (4) și
rata de șomaj pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate și regiunile de tranziție;

Or. fr

Amendamentul 1251
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația eligibilă, prosperitatea (a) populația eligibilă, prosperitatea 
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regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
și regiunile de tranziție;

regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj, luând în considerare dificultățile 
cu care se confruntă regiunile afectate de 
provocări demografice grave, pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate și regiunile 
de tranziție;

Or. de

Amendamentul 1252
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, Veronica Lope Fontagné, María 
Auxiliadora Correa Zamora

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
și regiunile de tranziție;

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj, dezavantajele naturale sau 
demografice grave și permanente, 
depopularea, dispersarea și îmbătrânirea 
populației pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate și regiunile de tranziție;

Or. es

Amendamentul 1253
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
și regiunile de tranziție;

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională, criterii 
teritoriale (înclinare, altitudine, climă) și 
rata de șomaj pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate și regiunile de tranziție;

Or. en
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Amendamentul 1254
László Surján

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin dezvoltate 
și regiunile de tranziție;

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, disparitățile intraregionale,
prosperitatea națională și rata de șomaj 
pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 
regiunile de tranziție;

Or. en

Amendamentul 1255
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 84 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin dezvoltate
și regiunile de tranziție;

(a) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, prosperitatea națională și rata de 
șomaj pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile ultraperiferice;

Or. pt

Justificare

Alocările suplimentare pentru regiunile ultraperiferice și pentru regiunile slab populate ar 
trebui distribuite conform aceleiași proceduri aplicate în cazul regiunilor mai puțin 
dezvoltate. Este demn de menționat faptul că la titlul V (Contribuția financiară din partea 
fondurilor), articolul 110 alineatul (3) litera (b), regiunile ultraperiferice sunt comparate cu 
regiunile mai puțin dezvoltate, drept pentru care ar trebui urmată aceeași procedură de 
distribuire a alocării suplimentare pentru regiunile eligibile.

Amendamentul 1256
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 84 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional,
densitatea populației și indicele de 
vulnerabilitate demografică pentru 
regiunile mai dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 1257
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional, 
criterii teritoriale (înclinare, altitudine, 
climă) și densitatea populației pentru 
regiunile mai dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 1258
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iratxe García Pérez, Pilar Ayuso, Veronica 
Lope Fontagné, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației, dispersarea și 
îmbătrânirea populației pentru regiunile 
mai dezvoltate;

Or. es
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Amendamentul 1259
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional, 
criteriile teritoriale (înclinare, altitudine, 
climă) și densitatea populației pentru 
regiunile mai dezvoltate;

Or. fr

Amendamentul 1260
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare 
a forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, nivelul 
educațional, venitul net disponibil ajustat 
pe cap de locuitor, fragilitatea socială, 
vulnerabilitatea demografică și densitatea 
populației pentru regiunile mai dezvoltate; 

Or. en

Amendamentul 1261
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, decalajele intraregionale 
(NUTS nivelul 3), rata șomajului, rata de 
ocupare a forței de muncă, nivelul 
educațional, densitatea populației și 
îmbătrânirea populației pentru regiunile 
mai dezvoltate;

Or. fr

Justificare

Este esențial să se țină cont de decalajele intraregionale pentru a asigura o orientare 
îmbunătățită, precum și să se acorde atenție zonelor sărace din interiorul regiunilor, chiar și 
din interiorul celor mai înstărite.

Amendamentul 1262
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și rata 
abandonului școlar, densitatea populației 
pentru regiunile mai dezvoltate;

Or. es

Justificare

Provocările demografice precum dispersarea și îmbătrânirea populației ar trebui luate în 
considerare concomitent cu densitatea scăzută a populației, toate acestea constituind 
provocări demografice puternice și permanente. De asemenea, este necesar să se ia în 
considerare rata abandonului școlar.

Amendamentul 1263
Hermann Winkler
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației, luând în considerare 
și dezavantajele demografice puternice, 
dacă este cazul, pentru regiunile mai 
dezvoltate;

Or. de

Amendamentul 1264
Rosa Estaràs Ferragut, Esther Herranz García, María Auxiliadora Correa Zamora

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației, dispersarea și 
îmbătrânirea populației, dezavantajele 
naturale sau demografice grave și 
permanente pentru regiunile mai 
dezvoltate;

Or. es

Amendamentul 1265
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional, 
criterii teritoriale (înclinare, altitudine, 
climă) și densitatea populației pentru 
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regiunile mai dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 1266
László Surján

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, rata șomajului, rata de ocupare a 
forței de muncă, nivelul educațional și 
densitatea populației pentru regiunile mai 
dezvoltate;

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, disparitățile intraregionale în 
materie de dezvoltare, rata șomajului, rata 
de ocupare a forței de muncă, nivelul 
educațional și densitatea populației pentru 
regiunile mai dezvoltate;

Or. en

Amendamentul 1267
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) populația, prosperitatea națională și 
suprafața pentru Fondul de coeziune.

(c) populația, prosperitatea națională, 
criterii teritoriale (înclinare, altitudine, 
climă) și suprafața pentru Fondul de 
coeziune.

Or. en

Amendamentul 1268
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) populația, prosperitatea națională și 
suprafața pentru Fondul de coeziune.

(c) populația, prosperitatea națională, 
criteriile teritoriale (înclinare, altitudine, 
climă) și suprafața pentru Fondul de 
coeziune.

Or. fr

Amendamentul 1269
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) populația, prosperitatea națională și 
suprafața pentru Fondul de coeziune.

(c) populația, prosperitatea națională, 
criterii teritoriale (înclinare, altitudine, 
climă) și suprafața pentru Fondul de 
coeziune.

Or. en

Amendamentul 1270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) procentul de suprafață și populație 
afectat de dezavantaje geografice sau 
demografice grave și permanente, potrivit 
articolului 174 și articolului 111 
punctul (4) din prezentul regulament;

Or. es

Amendamentul 1271
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) numărul regiunilor cu dezavantaje 
geografice sau demografice, grave și 
permanente, astfel cum sunt menționate 
la articolul 174 din tratat;

Or. fr

Amendamentul 1272
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) rezultatele obținute se revizuiesc și, 
după caz, se adaptează, astfel încât datele 
care rezultă din aplicarea criteriilor 
prevăzute la alineatele (a), (b), (c) și (d) să 
reflecte în mod obiectiv situația reală 
generată de criza economică și socială din 
ultimii ani;

Or. es

Amendamentul 1273
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele 
fondurilor structurale pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate, 40 % pentru 
regiunile de tranziție și 52 % pentru 
regiunile mai dezvoltate din fiecare stat 
membru sunt alocate FSE. În sensul 
prezentei dispoziții, contribuțiile pentru 
un stat membru acordate prin intermediul 

eliminat
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[instrumentului de ajutor alimentar 
pentru persoanele defavorizate] se 
consideră ca fiind o parte a cotei din 
fondurile structurale alocate FSE.

Or. de

Amendamentul 1274
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele 
fondurilor structurale pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate, 40 % pentru 
regiunile de tranziție și 52 % pentru 
regiunile mai dezvoltate din fiecare stat 
membru sunt alocate FSE. În sensul 
prezentei dispoziții, contribuțiile pentru 
un stat membru acordate prin intermediul 
[instrumentului de ajutor alimentar 
pentru persoanele defavorizate] se 
consideră ca fiind o parte a cotei din 
fondurile structurale alocate FSE.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1275
Riikka Manner

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele 
fondurilor structurale pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate, 40 % pentru 
regiunile de tranziție și 52 % pentru 
regiunile mai dezvoltate din fiecare stat 
membru sunt alocate FSE. În sensul 
prezentei dispoziții, contribuțiile pentru 
un stat membru acordate prin intermediul 

eliminat
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[instrumentului de ajutor alimentar 
pentru persoanele defavorizate] se 
consideră ca fiind o parte a cotei din 
fondurile structurale alocate FSE.

Or. fi

Justificare

Având în vedere circumstanțele diferite cu care se confruntă țările și regiunile și luând în 
considerare principiile gestiunii partajate, statelor membre ar trebui să li se permită să 
decidă în mod independent asupra distribuției finanțării.

Amendamentul 1276
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele 
fondurilor structurale pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate, 40 % pentru 
regiunile de tranziție și 52 % pentru 
regiunile mai dezvoltate din fiecare stat 
membru sunt alocate FSE. În sensul 
prezentei dispoziții, contribuțiile pentru 
un stat membru acordate prin intermediul 
[instrumentului de ajutor alimentar 
pentru persoanele defavorizate] se 
consideră ca fiind o parte a cotei din 
fondurile structurale alocate FSE.

eliminat

Or. de

Justificare

Regiunile ar trebui să aibă competența de a decide asupra masei critice pentru finanțarea în 
cadrul FSE pe baza unei analize SWOT, ele putând să își justifice decizia în cadrul 
programelor operaționale relevante.

Amendamentul 1277
Patrice Tirolien
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, 40 % pentru regiunile de 
tranziție și 52 % pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

(3) Cel puțin 20 % din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, 35 % pentru regiunile de 
tranziție și 40 % pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

Or. fr

Justificare

Alocarea unei sume prea mari pentru FSE, care ar fi prea împovărătoare pentru autoritățile 
de management, ar putea conduce la subutilizarea capacităților financiare ale politicii de 
coeziune în vederea realizării obiectivelor acesteia.

Amendamentul 1278
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele 
fondurilor structurale pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate, 40 % pentru 
regiunile de tranziție și 52 % pentru 
regiunile mai dezvoltate din fiecare stat 
membru sunt alocate FSE. În sensul 
prezentei dispoziții, contribuțiile pentru 
un stat membru acordate prin intermediul 
[instrumentului de ajutor alimentar 
pentru persoanele defavorizate] se 
consideră ca fiind o parte a cotei din 
fondurile structurale alocate FSE.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1279
Jan Březina

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele 
fondurilor structurale pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate, 40 % pentru 
regiunile de tranziție și 52 % pentru 
regiunile mai dezvoltate din fiecare stat 
membru sunt alocate FSE. În sensul 
prezentei dispoziții, contribuțiile pentru 
un stat membru acordate prin intermediul 
[instrumentului de ajutor alimentar 
pentru persoanele defavorizate] se 
consideră ca fiind o parte a cotei din 
fondurile structurale alocate FSE.

eliminat

Or. en

Justificare

Cotele minime stabilite pentru FSE ar trebui aliniate la concluziile Consiliului privind Al 
cincilea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială.

Amendamentul 1280
Eleni Theocharous

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, 40 % pentru regiunile de 
tranziție și 52 % pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 

(3) Cel puțin 25 % din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, 40 % pentru regiunile de 
tranziție și 52 % pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
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cotei din fondurile structurale alocate FSE. cotei din fondurile structurale alocate FSE.
În cazul micilor state membre insulare 
care primesc finanțare din Fondul de 
coeziune și al celorlalte insule, cu 
excepția celor în care se situează capitala 
unui stat membru sau care au o legătură 
permanentă cu continentul, cel 
puțin 25 % din resursele din fonduri 
structurale sunt alocate FSE;

Or. en

Justificare

Propunerea în curs de examinare referitoare la alocarea între FSE și FEDER creează 
dificultăți în ceea ce privește utilizarea optimă a finanțării din cadrul politicii de coeziune de 
către statele membre și regiunile insulare.

Amendamentul 1281
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, 40 % pentru regiunile de 
tranziție și 52 % pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

(3) Cel puțin 15 % din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate și 25 % pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

Or. de

Justificare

Ar trebui să fie posibilă o implicare flexibilă a FSE, în funcție de situația inițială din regiune, 
fără a se stabili cote artificiale. În plus, ar exista pericolul ca în regiunile mai sărace să nu 
fie disponibile suficiente resurse din FSE pentru educație și formare.
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Amendamentul 1282
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele 
fondurilor structurale pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate, 40 % pentru 
regiunile de tranziție și 52 % pentru 
regiunile mai dezvoltate din fiecare stat 
membru sunt alocate FSE. În sensul 
prezentei dispoziții, contribuțiile pentru un 
stat membru acordate prin intermediul 
[instrumentului de ajutor alimentar pentru 
persoanele defavorizate] se consideră ca 
fiind o parte a cotei din fondurile 
structurale alocate FSE.

(3) Din fondurile structurale, fiecare stat 
membru alocă proporția optimă pentru 
FSE, în funcție de strategia sa de 
dezvoltare regională. În sensul prezentei 
dispoziții, contribuțiile pentru un stat 
membru acordate prin intermediul 
[instrumentului de ajutor alimentar pentru 
persoanele defavorizate] se consideră ca 
fiind o parte a cotei din fondurile 
structurale alocate FSE.

Or. es

Justificare

Aceste procente nu sunt justificate, având în vedere modul în care regiunile au absorbit 
diferite fonduri în trecut. Prin urmare, se propune, într-un context de politică regională, ca 
fiecare stat membru să își adapteze strategia de dezvoltare regională în funcție de 
disponibilitatea fondurilor.

Amendamentul 1283
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, 40 % pentru regiunile de 
tranziție și 52 % pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 

(3) Cel puțin 15 % din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate și 25 % pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
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defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

cotei din fondurile structurale alocate FSE.

Or. en

Amendamentul 1284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele 
fondurilor structurale pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate, 40 % pentru 
regiunile de tranziție și 52 % pentru 
regiunile mai dezvoltate din fiecare stat 
membru sunt alocate FSE. În sensul 
prezentei dispoziții, contribuțiile pentru 
un stat membru acordate prin intermediul 
[instrumentului de ajutor alimentar 
pentru persoanele defavorizate] se 
consideră ca fiind o parte a cotei din 
fondurile structurale alocate FSE.

(3) Statele membre, împreună cu Comisia 
Europeană, vor decide, în cadrul 
negocierilor pentru aprobarea 
contractelor de asociere, asupra 
distribuirii resurselor alocate diverselor 
fonduri incluse în CSC.

Or. es

Justificare

În prezent, FEDER contribuie la crearea de locuri de muncă aproape mai mult ca FSE. Un 
procent atât de ridicat pentru FSE nu poate fi absorbit în majoritatea regiunilor și creează 
rigiditate și ineficiență în punerea în aplicare a fondurilor (pentru IMM-uri, în cercetare-
dezvoltare și în sectorul TIC). FSE nu se axează atât pe politicile active de ocupare a forței 
de muncă, cât mai degrabă integrarea și incluziunea socială. FEDER se dovedește a fi mai 
eficient decât FSE în ceea ce privește politicile de creștere economică și creare de locuri de 
muncă.

Amendamentul 1285
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25 % din resursele fondurilor (3) Cel puțin aproximativ 20 % din 
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structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, 40 % pentru regiunile de 
tranziție și 52 % pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

resursele fondurilor structurale pentru 
regiunile mai puțin dezvoltate, 35 % pentru 
regiunile de tranziție și 40 % pentru 
regiunile mai dezvoltate din fiecare stat 
membru sunt alocate FSE. În sensul 
prezentei dispoziții, contribuțiile pentru un 
stat membru acordate prin intermediul 
[instrumentului de ajutor alimentar pentru 
persoanele defavorizate] se consideră ca 
fiind o parte a cotei din fondurile 
structurale alocate FSE.

Or. it

Justificare

Se consideră că procentele minime propuse sunt prea ridicate și ar trebui reduse.

Amendamentul 1286
Manfred Weber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25% din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, 40 % pentru regiunile de 
tranziție și 52 % pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

(3) Cel puțin 25 % din resursele fondurilor 
structurale din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un sprijin eficient, echilibrat și bine direcționat în regiune, resursele din 
fondurile structurale nu ar trebui să fie supuse unor cote obligatorii. Regiunile ar trebui să 
aibă flexibilitatea de a decide ele însele dacă se concentrează pe proiecte FEDER sau pe 
proiecte FSE.
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Amendamentul 1287
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 84 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pragul FSE pentru fiecare categorie 
ar trebui să fie flexibil și în conformitate 
cu particularitățile și nevoile specifice ale 
regiunilor, iar statele membre implicate 
trebuie să aibă posibilitatea de a stabili 
pragul de comun acord cu Comisia, 
pentru fiecare caz în parte.

Or. en

Justificare

Regiunile și autoritățile locale au nevoie de flexibilitate în proiectarea programelor, pentru a 
asigura o mai bună îndeplinire a obiectivelor politicii de coeziune a UE.

Amendamentul 1288
Ivars Godmanis, Krišjānis Kariņš

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul din Fondul de coeziune 
pentru infrastructura de transport în 
cadrul facilității „Conectarea Europei” 
este de 10 000 000 000 EUR.

eliminat

Comisia adoptă, printr-un act de punere 
în aplicare, o decizie de stabilire a sumei 
care urmează să fie transferată din suma 
alocată fiecărui stat membru din Fondul 
de coeziune pentru întreaga perioadă. 
Alocarea din Fondul de coeziune pentru 
fiecare stat membru este redusă în mod 
corespunzător.
Creditele anuale care corespund 
contribuției din Fondul de coeziune 
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menționate la primul paragraf sunt 
înscrise în liniile bugetare 
corespunzătoare facilității „Conectarea 
Europei” începând cu exercițiul bugetar 
2014.
Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei” 
se aplică în conformitate cu articolul [13] 
din Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea 
Europei” pentru proiectele enumerate în 
anexa 1 la regulamentul respectiv, 
acordând prioritate, în măsura 
posibilului, proiectelor care respectă 
alocările naționale în temeiul Fondului de 
coeziune.

Or. en

Amendamentul 1289
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul din Fondul de coeziune 
pentru infrastructura de transport în 
cadrul facilității „Conectarea Europei” 
este de 10 000 000 000 EUR.

eliminat

Comisia adoptă, printr-un act de punere 
în aplicare, o decizie de stabilire a sumei 
care urmează să fie transferată din suma 
alocată fiecărui stat membru din Fondul 
de coeziune pentru întreaga perioadă. 
Alocarea din Fondul de coeziune pentru 
fiecare stat membru este redusă în mod 
corespunzător.
Creditele anuale care corespund 
contribuției din Fondul de coeziune 
menționate la primul paragraf sunt 
înscrise în liniile bugetare 
corespunzătoare facilității „Conectarea 
Europei” începând cu exercițiul bugetar 
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2014.
Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei” 
se aplică în conformitate cu articolul [13] 
din Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea 
Europei” pentru proiectele enumerate în 
anexa 1 la regulamentul respectiv, 
acordând prioritate, în măsura 
posibilului, proiectelor care respectă 
alocările naționale în temeiul Fondului de 
coeziune.

Or. en

Amendamentul 1290
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul din Fondul de coeziune pentru 
infrastructura de transport în cadrul 
facilității „Conectarea Europei” este de 
10 000 000 000 EUR.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1291
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sprijinul din Fondul de coeziune pentru 
infrastructura de transport în cadrul 
facilității „Conectarea Europei” este de 
10 000 000 000 EUR.

Sprijinul din Fondul de coeziune pentru 
infrastructura de transport în cadrul 
facilității „Conectarea Europei” este de 
XX EUR. Această sumă este utilizată doar 
pentru proiecte ce urmează a fi puse în 
aplicare în statele membre eligibile pentru 
finanțare în cadrul Fondului de coeziune, 
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iar rata de cofinanțare aplicabilă este cea 
prevăzută la articolul 110 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Trebuie clarificate condițiile de acordare a sprijinului din Fondul de coeziune în cadrul 
facilității „Conectarea Europei”.

Amendamentul 1292
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, printr-un act de punere 
în aplicare, o decizie de stabilire a sumei 
care urmează să fie transferată din suma 
alocată fiecărui stat membru din Fondul 
de coeziune pentru întreaga perioadă. 
Alocarea din Fondul de coeziune pentru 
fiecare stat membru este redusă în mod 
corespunzător.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1293
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, printr-un act de punere 
în aplicare, o decizie de stabilire a sumei 
care urmează să fie transferată din suma 
alocată fiecărui stat membru din Fondul 
de coeziune pentru întreaga perioadă. 
Alocarea din Fondul de coeziune pentru 
fiecare stat membru este redusă în mod 
corespunzător.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1294
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele anuale care corespund 
contribuției din Fondul de coeziune 
menționate la primul paragraf sunt 
înscrise în liniile bugetare 
corespunzătoare facilității „Conectarea 
Europei” începând cu exercițiul bugetar 
2014.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1295
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele anuale care corespund 
contribuției din Fondul de coeziune 
menționate la primul paragraf sunt 
înscrise în liniile bugetare 
corespunzătoare facilității „Conectarea 
Europei” începând cu exercițiul bugetar 
2014.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1296
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 4



AM\903905RO.doc 97/171 PE491.056v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei” 
se aplică în conformitate cu articolul [13] 
din Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea 
Europei” pentru proiectele enumerate în 
anexa 1 la regulamentul respectiv, 
acordând prioritate, în măsura 
posibilului, proiectelor care respectă 
alocările naționale în temeiul Fondului de 
coeziune.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1297
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei” 
se aplică în conformitate cu articolul [13] 
din Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea 
Europei” pentru proiectele enumerate în 
anexa 1 la regulamentul respectiv, 
acordând prioritate, în măsura 
posibilului, proiectelor care respectă 
alocările naționale în temeiul Fondului de 
coeziune.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1298
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei” se 
aplică în conformitate cu articolul [13] din 
Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea Europei” 
pentru proiectele enumerate în anexa 1 la 
regulamentul respectiv, acordând prioritate, 
în măsura posibilului, proiectelor care 
respectă alocările naționale în temeiul 
Fondului de coeziune.

Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei” se 
aplică în conformitate cu articolul [11] 
din Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea Europei” 
pentru proiectele enumerate în anexa 1 la 
regulamentul respectiv, acordând prioritate, 
în măsura posibilului, proiectelor care 
respectă alocările naționale în temeiul 
Fondului de coeziune. Cu titlul de 
excepție, până la 31 decembrie 2016, 
selecția proiectelor eligibile pentru 
finanțare se desfășoară conform 
alocărilor naționale transferate din 
Fondul de coeziune la facilitatea 
„Conectarea Europei”.

Or. en

Justificare

Ar fi necesară o perioadă de trei ani în care să se garanteze alocările naționale, pentru ca 
toate statele membre să poată pregăti o rezervă de proiecte, utilizând instrumentele de 
asistență disponibile din partea Comisiei. După această perioadă, s-ar aplica dispozițiile 
normale ale facilității „Conectarea Europei”.

Amendamentul 1299
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei” se 
aplică în conformitate cu articolul [13] din 
Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea Europei” 
pentru proiectele enumerate în anexa 1 la 
regulamentul respectiv, acordând 
prioritate, în măsura posibilului, 
proiectelor care respectă alocările 
naționale în temeiul Fondului de coeziune.

Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei” se 
aplică în conformitate cu articolul [13] din 
Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea Europei” 
respectând alocările naționale în temeiul 
Fondului de coeziune și asigurând o 
competiție corectă între proiecte;
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Or. ro

Amendamentul 1300
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei” se 
aplică în conformitate cu articolul [13] din 
Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea Europei” 
pentru proiectele enumerate în anexa 1 la 
regulamentul respectiv, acordând prioritate, 
în măsura posibilului, proiectelor care 
respectă alocările naționale în temeiul 
Fondului de coeziune.

Contribuția din Fondul de coeziune în 
temeiul facilității „Conectarea Europei” se 
aplică în conformitate cu articolul [11] din 
Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
instituirea facilității „Conectarea Europei” 
pentru proiectele enumerate în anexa 1 la 
regulamentul respectiv, acordând prioritate, 
în măsura posibilului, proiectelor care 
respectă alocările naționale în temeiul 
Fondului de coeziune. Cu toate acestea, 
până la 31 decembrie 2016, procesul de 
selecție a proiectelor eligibile respectă cu 
strictețe alocările transferate din fondul 
de coeziune către facilitatea „Conectarea 
Europei”.

Or. es

Justificare

Pentru a facilita respectarea alocărilor naționale din fondul de coeziune și întrucât statele 
membre pot elabora, cu ajutorul Comisiei, un proiect de asistență în primii ani, ar fi utilă 
stabilirea unei perioade de trei ani la începutul perioadei de programare în care să se 
garanteze alocarea pentru fiecare stat membru.

Amendamentul 1301
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În conformitate cu 
articolul 14 litera (ca) (nouă), statele 
membre și Comisia trebuie să se asigure 
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că acordurile de parteneriat și programele 
operaționale permit realizarea unei 
legături eficiente și viabile între resursele 
din fondurile structurale și fondurile de 
coeziune, precum și între facilitatea 
„Conectarea Europei” și Regulamentul 
TEN;

Or. de

Justificare

Toate referințele încrucișate trebuie ajustate în consecință.

Amendamentul 1302
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuțiile din fondurile structurale 
pentru [ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] în temeiul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă este de 2 500 000 000 EUR.

Contribuțiile din fondurile structurale 
pentru [ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] în temeiul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă este de 3 500 000 000 EUR.

Or. fr

Justificare

În perioada anterioară de programare, suma anuală rezervată din instrument pentru ajutorul 
alimentar acordat persoanelor defavorizate a fost de 500 000 000 EUR. Întrucât obiectivul 
acestui program este sprijinirea persoanelor expuse sărăciei extreme, al căror număr este în 
creștere ca urmare a crizei economice din UE, finanțarea ar trebui menținută cel puțin la 
nivelului aferent perioadei 2014-2020.

Amendamentul 1303
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 5 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuțiile din fondurile structurale 
pentru [ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] în temeiul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă este de 2 500 000 000 EUR.

Contribuțiile din fondurile structurale 
pentru [ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] în temeiul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă este de 3 500 000 000 EUR.

Or. fr

Amendamentul 1304
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuțiile din fondurile structurale
pentru [ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] în temeiul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă este de 2 500 000 000 EUR.

Contribuțiile pentru ajutor alimentar pentru 
persoanele defavorizate sunt de XXX EUR.

Or. es

Amendamentul 1305
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, printr-un act de punere în 
aplicare, o decizie de stabilire a sumei care 
urmează să fie transferată din suma alocată 
fiecărui stat membru din fondurile 
structurale pentru întreaga perioadă în 
fiecare stat membru. Alocarea din 
fondurile structurale pentru fiecare stat 
membru este redusă în mod 
corespunzător.

Comisia adoptă, printr-un act de punere în 
aplicare, o decizie de stabilire a sumei care 
urmează să fie transferată pentru întreaga 
perioadă, în fiecare stat membru, din 
suma alocată la rubrica „Conservarea și 
gestionarea resurselor naturale” din 
cadrul financiar al Uniunii Europene.
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Or. es

Amendamentul 1306
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 5 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Creditele anuale care corespund 
contribuției din fondurile structurale 
menționate la primul paragraf sunt 
înscrise în liniile bugetare 
corespunzătoare [instrumentului de ajutor 
alimentar pentru persoanele defavorizate] 
pentru exercițiul bugetar 2014.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1307
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 5 % din resursele pentru obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă constituie rezerva de 
performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

eliminat

Or. de

Justificare

Ajustare în conformitate cu solicitările anterioare de eliminare a rezervei de performanță.

Amendamentul 1308
Ramona Nicole Mănescu
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 5 % din resursele pentru obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă constituie rezerva de 
performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1309
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 5 % din resursele pentru obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă constituie rezerva de 
performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1310
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 5 % din resursele pentru obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă constituie rezerva de 
performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1311
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 5 % din resursele pentru obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă constituie rezerva de 
performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1312
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 5 % din resursele pentru obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă constituie rezerva de 
performanță care urmează să fie alocată în 
conformitate cu articolul 20.

(6) După caz, dacă statul membru ia 
această decizie, 5 % din resursele pentru 
obiectivul privind investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă se utilizează 
pentru a constitui o rezervă de 
performanță care urmează să fie alocată în 
conformitate cu articolul 20.

Or. es

Amendamentul 1313
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) 0,2 % din resursele FEDER pentru 
obiectivul privind investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă se alocă 
acțiunilor inovatoare la inițiativa Comisiei 
în domeniul dezvoltării urbane durabile.

(7) XX % din resursele FEDER pentru 
obiectivul privind investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă se alocă 
acțiunilor inovatoare la inițiativa Comisiei 
în domeniul dezvoltării urbane durabile.
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Or. es

Amendamentul 1314
Markus Pieper, Manfred Weber, Herbert Reul, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană reprezintă 
3,48 % din resursele globale disponibile 
pentru angajamentul bugetar din fonduri 
pentru perioada 2014 – 2020 (și anume, un 
total de 11 700 000 004 EUR).

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană 
reprezintă 7 % din resursele globale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014 – 2020 (și 
anume, un total de xxx).

Or. de

Justificare

A se vedea articolul 37; Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 referitoare la cel 
de-al cincilea Raport privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune 
după 2013 (2011/2035(INI))

Amendamentul 1315
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Riikka Manner

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană reprezintă 
3,48 % din resursele globale disponibile 
pentru angajamentul bugetar din fonduri 
pentru perioada 2014–2020 (și anume, un 
total de 11 700 000 004 EUR).

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană reprezintă 
7 % din resursele globale disponibile 
pentru angajamentul bugetar din fonduri 
pentru perioada 2014–2020 (și anume, un 
total de 11 700 000 004 EUR).

Or. fr

Justificare

Ca urmare a poziției adoptate de Parlamentul European în sesiunea plenară, în care solicită 
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alocarea unui nivel minim de 7 % din resursele totale de coeziune pentru cooperarea 
teritorială europeană, stabilirea unui procent de 7 % din totalul resurselor alocate fondurilor 
pentru perioada 2014-2020 este justificată.

Amendamentul 1316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană reprezintă 
3,48 % din resursele globale disponibile 
pentru angajamentul bugetar din fonduri 
pentru perioada 2014 – 2020 (și anume, un 
total de 11 700 000 004 EUR).

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană reprezintă 
7 % din resursele globale disponibile 
pentru angajamentul bugetar din fonduri 
pentru perioada 2014 – 2020 (și anume, un 
total de XX XXX XXX XXX EUR). Aceste 
resurse se vor deduce din totalul 
resurselor alocate politicii de coeziune, în 
funcție de defalcarea pe programe de 
cooperare.

Or. en

Amendamentul 1317
Riikka Manner

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană reprezintă 
3,48 % din resursele globale disponibile 
pentru angajamentul bugetar din fonduri 
pentru perioada 2014 – 2020 (și anume, un 
total de 11 700 000 004 EUR).

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană 
reprezintă 7 % din resursele globale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014 – 2020 (și 
anume, un total 
de XX XXX XXX XXX EUR).

Or. fi
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Amendamentul 1318
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană reprezintă 
3,48 % din resursele globale disponibile 
pentru angajamentul bugetar din fonduri 
pentru perioada 2014 – 2020 (și anume, un 
total de 11 700 000 004 EUR).

(8) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană 
reprezintă 3,48 % din resursele globale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014 – 2020 (și 
anume, un total 
de XX XXX XXX XXX EUR).

Or. es

Amendamentul 1319
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 84a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 84a
Resurse pentru cooperarea 

macroregională
(1) Prin acordul grupului de state membre 
care au instituit un fond de dezvoltare 
macroregională, este posibil ca resursele 
pentru obiectivul de cooperare 
macroregională să reprezinte în fondul de 
dezvoltare macroregională cel puțin 20 % 
din resursele pentru obiectivul de 
„investiții în creștere și locuri de muncă” 
aflate la dispoziția statelor membre care 
au instituit un astfel de fond prin tratat 
sau care au aderat la tratatul de instituire 
a unui fond de dezvoltare 
macroregională, de la toate fondurile în 
perioada 2014-2020.
(2) Prin acordul grupului de state membre 
care au instituit un fond de dezvoltare 
macroregională prin tratat, sau al statelor 
care au aderat la tratatul de instituire a 
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fondului de dezvoltare macroregională, 
este posibil ca resursele pentru obiectivul 
de cooperare macroregională să fie 
alocate fondului de dezvoltare 
macroregională din resursele publice ale 
statelor care au instituit un astfel de fond 
prin tratat sau care au aderat la tratatul 
de instituire a unui fond de dezvoltare 
macroregională, sau din fonduri de la 
BEI. 
(3) Resursele pentru corecțiile financiare 
ale tuturor fondurilor colectate de 
Comisie de la toate statele membre din 
macroregiunea vizată pentru perioada 
2007-2013, până la 31 decembrie 2013, 
reprezintă, de asemenea, resurse pentru 
cooperarea macroregională.
(4) Resursele provenite din toate fondurile 
pentru perioada 2007-2013, în mod 
particular în cuantumul de la 
31 decembrie 2013, care nu au fost 
contractate de statele membre din 
macroregiunea în cauză, sunt, de 
asemenea, utilizate ca resurse pentru 
obiectivul de cooperare macroregională, 
(5) Resursele provenite din toate fondurile 
pentru perioada 2007-2013, în mod 
particular în cuantumul de la 
31 decembrie 2013, care nu au fost 
absorbite de statele membre din 
macroregiunea în cauză, sunt, de 
asemenea, utilizate ca resurse pentru 
obiectivul de cooperare macroregională.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun și la 
cooperarea macroregională autentică, bazată pe dialog și consens între statele membre, care 
instituie un fond de dezvoltare macroregională prin tratat, sau între statele aderente la 
tratatul de instituire a unui fond de dezvoltare macroregională. Acest lucru implică aplicarea 
unor trăsături foarte ferme și autentice de integrare pe baza principiului subsidiarității.

Amendamentul 1320
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt 
transferabile între aceste categorii de 
regiuni.

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
puțin dezvoltate și regiunile mai dezvoltate 
nu sunt transferabile între aceste categorii 
de regiuni.

Or. de

Amendamentul 1321
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt 
transferabile între aceste categorii de 
regiuni.

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt 
transferabile în general între aceste 
categorii de regiuni.

Or. de

Amendamentul 1322
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai
puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt 
transferabile între aceste categorii de 
regiuni.

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt 
transferabile între aceste categorii de 
regiuni, cu excepția programelor 
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multiregionale cu o dimensiune 
teritorială, a planurilor de acțiune 
comune (capitolul 3 din prezentul 
regulament), a strategiilor de dezvoltare 
urbană și a altor strategii sau pacte 
teritoriale, astfel cum sunt definite la 
articolul 12 alineatul (1) din regulament.

Or. en

Amendamentul 1323
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt 
transferabile între aceste categorii de 
regiuni.

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt 
transferabile fie între aceste categorii de 
regiuni în cadrul unui anumit stat 
membru, fie între statele membre.

Or. en

Amendamentul 1324
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile 
mai puțin dezvoltate, regiunile de 
tranziție și regiunile mai dezvoltate nu 
sunt transferabile între aceste categorii 
de regiuni.

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile 
mai puțin dezvoltate, regiunile de 
tranziție și regiunile mai dezvoltate nu 
sunt transferabile între aceste categorii 
de regiuni. Această măsură nu are 
legătură cu creditele alocate fondului 
de dezvoltare macroregională pentru 
obiectivul de dezvoltare 
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macroregională.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun și la 
cooperarea macroregională autentică, bazată pe dialog și consens între statele membre, care 
instituie un fond de dezvoltare macroregională prin tratat, sau între statele aderente la 
tratatul de instituire a unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1325
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt 
transferabile între aceste categorii de 
regiuni.

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt 
transferabile între aceste categorii de 
regiuni în afară de programele 
multiregionale cu o dimensiune 
teritorială, planurile de acțiune comune 
(a se vedea capitolul III din prezentul 
regulament), strategiile de dezvoltare
urbană, alte strategii sau pacte teritoriale 
în sensul articolului 12 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. [FSE].

Or. fr

Amendamentul 1326
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 

(1) Creditele totale alocate fiecărui stat 
membru în ceea ce privește regiunile mai 
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puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt 
transferabile între aceste categorii de 
regiuni.

puțin dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate nu sunt 
transferabile între aceste categorii de 
regiuni, cu excepția programelor 
multiregionale cu o dimensiune 
teritorială, a planurilor de acțiune 
comune (capitolul 3 din prezentul 
regulament), a strategiilor de dezvoltare 
urbană și a altor strategii sau pacte 
teritoriale, astfel cum sunt definite la 
articolul 12 alineatul (1) din regulamentul 
(UE) nr. [FSE].

Or. en

Amendamentul 1327
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate accepta, în circumstanțe 
justificate în mod corespunzător, legate de 
punerea în aplicare a unuia sau mai 
multor obiective tematice, o propunere a 
unui stat membru, cu ocazia transmiterii 
pentru prima dată de către acesta a 
contractului de parteneriat, să transfere 
până la 2 % din creditul total pentru o 
categorie de regiuni către alte categorii de 
regiuni.

eliminat

Or. pt

Justificare

Regiunile beneficiază deja de un pachet financiar special, motiv pentru care nu ar trebui să 
aibă loc un transfer de fonduri de la o regiune la alta, mai ales în condițiile în care cei mai 
mari beneficiari sunt regiunile cele mai dezvoltate, în detrimentul regiunilor mai puțin 
dezvoltate. În mod evident, în acest caz, efectul de propagare nu va contribui la consolidarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale, prevăzută la articolul 174 din tratat. Prezentul 
amendament este conform cu dispozițiile preambulului 59.
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Amendamentul 1328
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate accepta, în circumstanțe 
justificate în mod corespunzător, legate de 
punerea în aplicare a unuia sau mai multor 
obiective tematice, o propunere a unui stat 
membru, cu ocazia transmiterii pentru 
prima dată de către acesta a contractului de 
parteneriat, să transfere până la 2 % din 
creditul total pentru o categorie de regiuni 
către alte categorii de regiuni.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate accepta, în circumstanțe 
justificate în mod corespunzător, legate de 
punerea în aplicare a unuia sau mai multor 
obiective tematice, o propunere a unui stat 
membru, cu ocazia transmiterii pentru 
prima dată de către acesta a contractului de 
parteneriat, să transfere până la 30 % din 
creditul total pentru o categorie de regiuni 
către alte categorii de regiuni.

Or. de

Amendamentul 1329
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Markus Pieper

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate accepta, în circumstanțe 
justificate în mod corespunzător, legate de 
punerea în aplicare a unuia sau mai multor 
obiective tematice, o propunere a unui stat 
membru, cu ocazia transmiterii pentru 
prima dată de către acesta a contractului de 
parteneriat, să transfere până la 2 % din 
creditul total pentru o categorie de regiuni 
către alte categorii de regiuni.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate accepta, în circumstanțe 
justificate în mod corespunzător, legate de 
punerea în aplicare a unuia sau mai multor 
obiective tematice, o propunere a unui stat 
membru, cu ocazia transmiterii pentru 
prima dată de către acesta a contractului de 
parteneriat, să transfere până la 10 % din 
creditul total pentru o categorie de regiuni 
către alte categorii de regiuni.

Or. en

Amendamentul 1330
Tamás Deutsch
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate accepta, în circumstanțe 
justificate în mod corespunzător, legate de 
punerea în aplicare a unuia sau mai multor 
obiective tematice, o propunere a unui stat 
membru, cu ocazia transmiterii pentru 
prima dată de către acesta a contractului de 
parteneriat, să transfere până la 2 % din 
creditul total pentru o categorie de regiuni 
către alte categorii de regiuni.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), 
Comisia poate accepta, în circumstanțe 
justificate în mod corespunzător, legate de 
punerea în aplicare a unuia sau mai multor 
obiective tematice, o propunere a unui stat 
membru, cu ocazia transmiterii pentru 
prima dată de către acesta a contractului de 
parteneriat, să transfere până la 6 % din 
creditul total pentru o categorie de regiuni 
către alte categorii de regiuni.

Or. en

Amendamentul 1331
Andrea Cozzolino, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Vincenzo Iovine, Patrizia 
Toia, Guido Milana, Salvatore Caronna, Mario Pirillo, Francesco De Angelis

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 86 – alineatul 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Atunci când se definesc obiectivele 
specifice pe termen mediu pentru o 
anumită țară, cheltuielile structurale 
publice sau asimilabile sprijinite de 
administrația publică prin cofinanțarea 
investițiilor activate în cadrul finanțării 
CSC sunt deduse din deficitul structural 
calculat, în temeiul 
Regulamentului UE 1466/97 și, de 
asemenea, sunt deduse și atunci când se 
evaluează conformitatea cu componenta 
preventivă a Pactului de stabilitate și 
creștere, în temeiul 
Regulamentului UE 1467/97.

Or. it

Justificare

Se consideră necesar să se prevadă un mecanism care să garanteze investiții publice pentru 
cofinanțarea proiectelor considerate strategice pentru dezvoltarea economică și creșterea 
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locurilor de muncă și care să nu fie supus restricțiilor Pactului de stabilitate.

Amendamentul 1332
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 86 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea menținerii în această perioadă 
a nivelului de cheltuieli structurale 
publice sau asimilabile în temeiul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă se efectuează 
exclusiv în statele membre în care 
regiunile mai puțin dezvoltate și regiunile 
de tranziție reprezintă cel puțin 15 % din 
totalul populației.

eliminat

Or. de

Justificare

Condiția de adiționalitate ar trebui analizată în toate statele membre, conform articolelor 1 și 
2 din Rezoluția Parlamentului European din 5 iulie 2011 (2011/2035(INI)): „recunoaște, de 
asemenea, că fondurile europene aduc valoare adăugată în cazul în care proiectele finanțate 
pe plan național, regional și local contribuie la realizarea obiectivelor paneuropene privind 
integrarea europeană, creșterea economică, cercetarea, protecția mediului, cultura, 
gestionarea resurselor, sportul, schimbările demografice, alimentarea durabilă cu energie, 
coeziunea socială sau dezvoltarea transfrontalieră, iar acest fapt nu ar putea fi realizat fără 
impulsul european”.

Amendamentul 1333
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 86 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Verificarea menținerii în această perioadă a 
nivelului de cheltuieli structurale publice 
sau asimilabile în temeiul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă se efectuează exclusiv în statele 

Verificarea menținerii în această perioadă a 
nivelului de cheltuieli structurale publice 
sau asimilabile în temeiul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă se efectuează exclusiv în statele 
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membre în care regiunile mai puțin 
dezvoltate și regiunile de tranziție 
reprezintă cel puțin 15 % din totalul 
populației.

membre în care regiunile mai puțin 
dezvoltate și regiunile de tranziție 
reprezintă cel puțin 20 % din totalul 
populației.

Or. fr

Amendamentul 1334
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 86 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În statele membre în care regiunile mai 
puțin dezvoltate și regiunile de tranziție
reprezintă cel puțin 70 % din populație, 
verificarea se efectuează la nivel național.

În statele membre în care regiunile mai 
puțin dezvoltate reprezintă cel puțin 70 % 
din populație, verificarea se efectuează la 
nivel național.

Or. de

Amendamentul 1335
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 86 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În statele membre în care regiunile mai 
puțin dezvoltate și regiunile de tranziție
reprezintă peste 15 % și sub 70 % din 
populație, verificarea se efectuează la nivel 
național și regional. În acest scop, statele 
membre pun la dispoziția Comisiei 
informații privind cheltuielile în regiunile 
mai puțin dezvoltate și regiunile de 
tranziție în fiecare etapă a procesului de 
verificare.

În statele membre în care regiunile mai 
puțin dezvoltate reprezintă peste 15 % și 
sub 70 % din populație, verificarea se
efectuează la nivel național și regional. În 
acest scop, statele membre pun la 
dispoziția Comisiei informații privind 
cheltuielile în regiunile mai puțin 
dezvoltate și regiunile de tranziție în 
fiecare etapă a procesului de verificare.

Or. de
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Amendamentul 1336
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 86 – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În statele membre în care regiunile mai 
puțin dezvoltate și regiunile de tranziție 
reprezintă peste 15 % și sub 70 % din 
populație, verificarea se efectuează la nivel 
național și regional. În acest scop, statele 
membre pun la dispoziția Comisiei 
informații privind cheltuielile în regiunile 
mai puțin dezvoltate și regiunile de 
tranziție în fiecare etapă a procesului de 
verificare.

În statele membre în care regiunile mai 
puțin dezvoltate și regiunile de tranziție 
reprezintă peste 20 % și sub 70 % din 
populație, verificarea se efectuează la nivel 
național și regional. În acest scop, statele 
membre pun la dispoziția Comisiei 
informații privind cheltuielile în regiunile 
mai puțin dezvoltate și regiunile de 
tranziție în fiecare etapă a procesului de 
verificare.

Or. fr

Amendamentul 1337
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 86 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Alineatele de la (1) la (6) nu se aplică 
programelor operaționale din cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană sau programelor de finanțare a 
dezvoltării macroregionale care fac parte 
din obiectivul de cooperare 
macroregională.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun și la 
cooperarea macroregională autentică, bazată pe dialog și consens între statele membre, care 
instituie un fond de dezvoltare macroregională prin tratat, sau între statele aderente la 
tratatul de instituire a unui fond de dezvoltare macroregională.
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Amendamentul 1338
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondului. Pentru FSE, o axă 
prioritară poate combina prioritățile de 
investiții din diferite obiective tematice 
stabilite la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) pentru a le facilita contribuția 
la alte axe prioritare, în împrejurări 
justificate în mod corespunzător.

(1) Un program operațional constă din 
axe prioritare. În circumstanțe 
justificate corespunzător, o axă 
prioritară poate viza una sau mai 
multe categorii de regiuni, sau poate 
combina una sau mai multe priorități 
de investiții complementare din 
obiective tematice și fonduri diferite, 
în conformitate cu normele specifice 
fondului.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se faciliteze utilizarea programelor multifond.

Amendamentul 1339
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară poate viza una 
sau mai multe categorii de regiuni și poate 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții din cadrul unuia sau mai multor 
obiective tematice, în conformitate cu 
normele specifice fondului.
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respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondului. Pentru FSE, o axă 
prioritară poate combina prioritățile de 
investiții din diferite obiective tematice 
stabilite la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) pentru a le facilita contribuția 
la alte axe prioritare, în împrejurări 
justificate în mod corespunzător.

Or. de

Amendamentul 1340
Erminia Mazzoni, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino, 
Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondurilor. Pentru FSE, o axă 
prioritară poate combina prioritățile de 
investiții din diferite obiective tematice 
stabilite la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) pentru a le facilita contribuția 
la alte axe prioritare, în împrejurări 
justificate în mod corespunzător.

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară poate viza una 
sau mai multe categorii de regiuni sau 
poate combina una sau mai multe priorități 
de investiții complementare din diferite 
obiective tematice și fonduri, în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor.

Or. en

Amendamentul 1341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondurilor. Pentru FSE, o axă 
prioritară poate combina prioritățile de 
investiții din diferite obiective tematice 
stabilite la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) pentru a le facilita contribuția 
la alte axe prioritare, în împrejurări 
justificate în mod corespunzător.

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
și o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondurilor. Acolo unde acest 
lucru este necesar pentru creșterea 
impactului și a eficienței, o axă prioritară 
poate combina o abordare integrată și 
coerentă din punct de vedere tematic 
asupra urmăririi obiectivelor și țintelor 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii:

Or. en

Amendamentul 1342
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondurilor. Pentru FSE, o axă 
prioritară poate combina prioritățile de 
investiții din diferite obiective tematice 
stabilite la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) pentru a le facilita contribuția 
la alte axe prioritare, în împrejurări 
justificate în mod corespunzător. 

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondului. O axă prioritară poate 
combina prioritățile de investiții din 
diferite obiective tematice stabilite la 
articolul 9 alineatele (8), (9), (10) și (11) 
pentru a le facilita contribuția la alte axe 
prioritare, în împrejurări justificate în mod 
corespunzător. 
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Or. fr

Justificare

Dacă este relevant și adecvat, este recomandabil să se consolideze coordonarea dintre 
programele operaționale din cadrul diferitelor obiective ale politicii de coeziune și diferitele 
componente ale cooperării teritoriale europene.

Amendamentul 1343
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondurilor. Pentru FSE, o axă 
prioritară poate combina prioritățile de 
investiții din diferite obiective tematice 
stabilite la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) pentru a le facilita contribuția 
la alte axe prioritare, în împrejurări 
justificate în mod corespunzător.

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondurilor. În cazuri justificate, o 
axă prioritară poate combina una sau mai 
multe priorități complementare de 
investiții din diferite obiective tematice sau 
poate combina una sau mai multe 
priorități complementare de investiții din 
FEDER, FC și FSE în cadrul unui singur 
obiectiv tematic.

Or. en

Amendamentul 1344
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
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corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondului. Pentru FSE, o axă 
prioritară poate combina prioritățile de 
investiții din diferite obiective tematice 
stabilite la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) pentru a le facilita contribuția 
la alte axe prioritare, în împrejurări 
justificate în mod corespunzător.

corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondului. Pentru FSE, o axă 
prioritară poate combina prioritățile de 
investiții din diferite obiective tematice 
stabilite la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) pentru a le facilita contribuția 
la alte axe prioritare, în împrejurări 
justificate în mod corespunzător. În plus, 
pentru a face față schimbărilor 
demografice, în cazul FEDER, o axă
prioritară poate corespunde mai multor 
obiective tematice.

Or. es

Amendamentul 1345
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondurilor. Pentru FSE, o axă 
prioritară poate combina prioritățile de 
investiții din diferite obiective tematice 
stabilite la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) pentru a le facilita contribuția 
la alte axe prioritare, în împrejurări 
justificate în mod corespunzător.

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele
specifice fondurilor. Pentru FSE și 
FEDER, o axă prioritară poate combina 
prioritățile de investiții din diferite 
obiective tematice stabilite la articolul 9 
alineatele (8), (9), (10) și (11) pentru a le 
facilita contribuția la alte axe prioritare, în 
împrejurări justificate în mod 
corespunzător.

Or. en
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Amendamentul 1346
Manfred Weber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondului. Pentru FSE, o axă 
prioritară poate combina prioritățile de 
investiții din diferite obiective tematice 
stabilite la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) pentru a le facilita contribuția 
la alte axe prioritare, în împrejurări 
justificate în mod corespunzător.

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru fiecare categorie de regiuni, cu 
excepția fondului de coeziune și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondului. În circumstanțe 
justificate și dacă acest lucru este necesar 
pentru sporirea eficienței și eficacității 
într-o abordare coerentă din punct de 
vedere tematic în sensul urmăririi 
obiectivelor și dispozițiilor strategiei 
Uniunii privind o creștere economică 
inteligentă, durabilă și integrată, o axă 
prioritară poate:
(a) implica mai multe categorii regionale;

(b) combina una sau mai multe priorități 
suplimentare de investiții din FEDER, FC 
și FSE în cadrul unui singur obiectiv 
tematic;
(c) combina una sau mai multe priorități 
suplimentare de investiții din cadrul unor 
obiective tematice diferite, până la 
maximum 20 % din contribuția Uniunii la 
un program operațional;
(d) combina, în cazul FSE, priorități din 
cadrul mai multor obiective tematice de la 
articolul 9 (obiectivele 8, 9, 10 și 11), 
pentru a consolida contribuția la alte axe 
prioritare.
Statele membre pot combina două sau 
mai multe dintre opțiunile descrise la 
literele (a)-(d).
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Or. de

Amendamentul 1347
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) preocuparea pentru mai multe 
categorii de regiuni;

Or. en

Amendamentul 1348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) una sau mai multe priorități 
complementare de investiții din FEDER, 
FC și FSE în cadrul unui singur obiectiv 
tematic;

Or. en

Amendamentul 1349
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1 – litera c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) una sau mai multe priorități 
complementare de investiții din diferite 
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obiective tematice, până la 20 % din 
contribuția UE la un program 
operațional, în special pentru acele părți 
ale contribuției care sunt alocate unei 
abordări integrate a dezvoltării teritoriale;

Or. en

Amendamentul 1350
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1 – litera d (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru FSE [...], priorități de investiții 
din diferite obiective tematice stabilite la 
articolul 9 alineatele (8), (9), (10) și (11) 
pentru a le facilita contribuția la alte axe 
prioritare [...].

Or. en

Amendamentul 1351
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1 – litera e (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) statele membre pot institui o singură 
axă comunitară în cadrul unui program 
operațional de asistență tehnică, conform
descrierii de la articolul 52; aceste axe 
prioritare nu se aplică în cazul 
alineatului (2) litera (b) punctele (i), (ii), 
(iv), litera (c) punctele (ii) - (via) și 
litera (e) punctele (i) - (iia) din prezentul 
articol;

Or. en
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Justificare

Dacă se adoptă amendamentul, vor trebui adaptate în consecință și referințele încrucișate 
corespunzătoare.

Amendamentul 1352
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot combina două sau 
mai multe dintre opțiunile (a) – (d).

Or. en

Amendamentul 1353
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o strategie privind contribuția 
programului operațional la strategia 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, care să 
cuprindă:

(a) o strategie privind contribuția 
programului operațional la realizarea 
coeziunii economice, sociale și teritoriale 
și la strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care să cuprindă:

Or. en

Amendamentul 1354
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera a – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o identificare a necesităților, ca răspuns 
la provocările identificate în recomandările 
specifice adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) și în 
recomandările Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat, precum și ținând cont de orientările 
integrate și de specificul național și 
regional;

(i) o identificare a necesităților, ca răspuns 
la provocările identificate în recomandările 
specifice adresate fiecărei țări și în 
orientările generale ale politicilor 
economice ale statelor membre și ale
Uniunii în temeiul articolului 121 
alineatul (2) și în recomandările și 
orientările Consiliului de care statele 
membre țin seama în politicile lor de 
ocupare a forței de muncă adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat, în special ținând cont de nevoile de 
dezvoltare durabilă a statelor membre 
și/sau a regiunilor respective.

Or. en

Amendamentul 1355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o identificare a necesităților, ca răspuns 
la provocările identificate în 
recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul 
(2) și în recomandările Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat, precum și ținând 
cont de orientările integrate și de specificul 
național și regional;

(i) o identificare a necesităților, ținând cont 
de orientările integrate și de specificul 
național și regional;

Or. fr

Amendamentul 1356
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera a – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o identificare a necesităților, ca răspuns 
la provocările identificate în recomandările 
specifice adresate fiecărei țări în temeiul 
articolului 121 alineatul (2) și în 
recomandările Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat, precum și ținând cont de orientările 
integrate și de specificul național și 
regional;

(i) o identificare a necesităților, ținând 
cont de provocările identificate în 
recomandările specifice relevante adresate 
fiecărei țări în temeiul articolului 121 
alineatul (2) și în recomandările Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat, precum și ținând 
cont de orientările integrate și de specificul 
național și regional;

Or. en

Amendamentul 1357
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o justificare a alegerii obiectivelor 
tematice și a priorităților de investiții 
aferente acestora, avându-se în vedere 
contractul de parteneriat și rezultatele 
evaluării ex ante;

(ii) o justificare a alegerii obiectivelor 
tematice și a priorităților de investiții 
aferente acestora, avându-se în vedere 
contractul de parteneriat și rezultatele 
evaluării ex ante, în funcție de nevoile de 
dezvoltare durabilă ale statelor membre 
și/sau ale regiunilor, după caz;

Or. en

Amendamentul 1358
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 87 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o justificare a alegerii obiectivelor 
tematice și a priorităților de investiții 
aferente acestora, avându-se în vedere 
contractul de parteneriat și rezultatele 

(ii) o justificare a alegerii obiectivelor 
tematice și a priorităților de investiții 
aferente acestora, avându-se în vedere
nevoile regiunii respective și contractul de 
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evaluării ex ante; parteneriat și rezultatele evaluării ex ante;

Or. de

Amendamentul 1359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) o prezentare a procedurilor de 
coordonare între programele operaționale 
de investiții pentru creștere și locuri de 
muncă, programele din cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime (EMFF), 
Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), Instrumentul 
european de vecinătate și parteneriat 
(IEVP), Fondul european de dezvoltare 
(FED) și Instrumentul de preaderare 
(IPA) pentru regiunile în cauză.

Or. fr

Amendamentul 1360
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) dacă este cazul, o prezentare a 
procedurilor de coordonare între 
investițiile pentru programele 
operaționale de creștere și locuri de 
muncă, programele de cooperare 
teritorială și programele din componenta 
acțiunii externe a Uniunii în regiunile în 
cauză.
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Or. fr

Justificare

Pentru a se acorda mai multă atenție situației regiunilor fără frontiere europene, s-ar părea 
că este necesară consolidarea dispozițiilor privind cooperarea în cadrul programelor 
operaționale. Aceste dispoziții ar încuraja, de asemenea, dezvoltarea de proiecte inovatoare 
în cadrul unui acord de cooperare descentralizată.

Amendamentul 1361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) prioritățile de investiții și obiectivele 
specifice aferente;

(i) prioritățile de investiții și obiectivele 
specifice aferente, în conformitate cu 
diferitele opțiuni prevăzute la alineatul (1) 
din prezentul articol;

Or. en

Amendamentul 1362
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o descriere a acțiunilor care urmează 
să fie sprijinite, inclusiv identificarea 
principalelor grupuri țintă, a teritoriilor 
specifice vizate și a tipurilor de 
beneficiari, după caz, precum și utilizarea 
planificată a instrumentelor financiare;

(iii) o descriere a acțiunilor care urmează 
să fie sprijinite, inclusiv identificarea 
principalelor grupuri țintă, a teritoriilor 
specifice vizate, după caz, precum și 
utilizarea planificată a instrumentelor 
financiare;

Or. en

Amendamentul 1363
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) contribuția la abordarea integrată a 
dezvoltării teritoriale prevăzută în 
contractul de parteneriat, inclusiv:

(c) contribuția la abordarea integrată a 
dezvoltării teritoriale, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 1364
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanismele care asigură coordonarea 
dintre fonduri, FEADR, EMFF și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale, precum și coordonarea cu BEI;

(i) mecanismele care asigură coordonarea 
dintre fonduri, FEADR, EMFF, facilitatea 
„Conectarea Europei” și alte instrumente 
de finanțare ale Uniunii și naționale, 
precum și coordonarea cu BEI;

Or. de

Amendamentul 1365
Jutta Haug, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanismele care asigură coordonarea 
dintre fonduri, FEADR, EMFF și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale, precum și coordonarea cu BEI;

(i) mecanismele care asigură coordonarea 
dintre fonduri, FEADR, EMFF și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale, în special atunci când acestea 
prevăd o cooperare structurată precum 
programul LIFE, precum și coordonarea 
cu BEI;

Or. en
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Justificare

„Proiectele integrate” din cadrul programului LIFE constituie un instrument concret de 
abordare integratoare a aspectelor ecologice și climatice. Acestea pot contribui în mod 
semnificativ la utilizarea eficientă a fondurilor, la punerea coerentă în aplicare a 
principalelor documente legislative în domeniul mediului și la creșterea capacității de 
absorbție a finanțării prevăzute pentru mediul înconjurător și climă în cadrul politicii 
agricole și de coeziune. Pentru a fi fezabile în practică, potențialele activități complementare 
cu fondurile FSC trebuie identificate încă de la început.

Amendamentul 1366
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanismele care asigură coordonarea 
dintre fonduri, FEADR, EMFF și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale, precum și coordonarea cu BEI;

(i) mecanismele care asigură coordonarea 
dintre fondurile FSC în cadrul uneia sau 
mai multor axe prioritare și mecanismele 
care asigură coordonarea dintre fonduri și 
alte instrumente de finanțare ale Uniunii și
naționale, precum și coordonarea cu BEI;

Or. en

Amendamentul 1367
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) mecanismele care asigură coordonarea 
dintre fonduri, FEADR, EMFF și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale, precum și coordonarea cu BEI;

(i) mecanismele care asigură coordonarea 
dintre fonduri, FEADR, EMFF și alte 
instrumente de finanțare ale Uniunii și 
naționale, precum și coordonarea cu BEI;
în cazul în care acest aspect nu a fost 
descris suficient în contractul de 
parteneriat;

Or. en
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Amendamentul 1368
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) mecanismul de cooperare privind 
prioritățile ecologice și climatice între 
diferitele administrații sectoriale la nivel
național și regional, care conduce în 
primul rând la identificarea domeniilor în 
care s-ar putea avea în vedere activități ce 
completează proiectele integrate în 
domeniul mediului înconjurător și al 
climei și în al doilea rând la stabilirea 
domeniilor de finanțare în care poate fi 
benefică utilizarea soluțiilor, metodelor și 
abordărilor validate în cadrul 
programului LIFE;

Or. en

Justificare

„Proiectele integrate” din cadrul programului LIFE constituie un instrument concret de 
abordare integratoare a aspectelor ecologice și climatice. Acestea pot contribui în mod 
semnificativ la utilizarea eficientă a fondurilor, la punerea coerentă în aplicare a 
principalelor documente legislative în domeniul mediului și la creșterea capacității de 
absorbție a finanțării prevăzute pentru mediul înconjurător și climă în cadrul politicii 
agricole și de coeziune. Pentru a fi fezabile în practică, potențialele activități complementare 
cu fondurile FSC trebuie identificate într-o etapă inițială.

Amendamentul 1369
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
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zonelor urbane, rurale, de coastă și a 
zonelor de pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale deosebite, în 
special modalitățile de punere în aplicare 
a dispozițiilor prevăzute la articolul 28 și 
articolul 29;

zonelor urbane, rurale, de coastă și a 
zonelor de pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale deosebite și a 
mecanismelor care contribuie la 
investițiile teritoriale integrate (ITI) 
menționate la articolul 99 din prezentul 
regulament, inclusiv a celor menționate la 
articolul 12 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. [FSE], precum și 
a alocării anuale orientative din fiecare 
fond pentru acțiuni integrate;

Or. en

Amendamentul 1370
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale, de coastă și a 
zonelor de pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale deosebite, în 
special modalitățile de punere în aplicare a 
dispozițiilor prevăzute la articolul 28 și 
articolul 29;

(ii) o abordare integrată planificată a 
dezvoltării teritoriale a zonelor urbane, 
rurale, de coastă și a zonelor de pescuit, 
precum și a zonelor cu caracteristici 
teritoriale deosebite, în special modalitățile 
de punere în aplicare a dispozițiilor 
prevăzute la articolul 28 și articolul 29;

Or. en

Amendamentul 1371
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale, de coastă și a 
zonelor de pescuit, precum și a zonelor cu 

(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale, de coastă, 
muntoase și a zonelor de pescuit, precum 
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caracteristici teritoriale deosebite, în 
special modalitățile de punere în aplicare a 
dispozițiilor prevăzute la articolul 28 și 
articolul 29;

și a zonelor cu caracteristici teritoriale 
deosebite, în special modalitățile de punere 
în aplicare a dispozițiilor prevăzute la 
articolul 28 și articolul 29;

Or. de

Justificare

Prin însăși natura lor, zonele muntoase se confruntă cu provocări speciale. Acestea trebuie 
să facă față unei multitudini de probleme diferite, precum emigrarea și dezavantajele 
economice. Din acest motiv, este recomandabil ca aceste regiuni să fie menționate separat.

Amendamentul 1372
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) lista orașelor în care se vor pune în 
aplicare acțiuni de dezvoltare urbană 
durabilă, valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor 
spre gestionare în conformitate cu articolul 
7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

(iii) zonele urbane funcționale în care se 
vor pune în aplicare acțiuni de dezvoltare 
urbană durabilă și favorabilă incluziunii, 
în conformitate cu articolul 7 din 
Regulamentul (UE) nr. (FEDER), cu 
condiția ca autoritățile locale sau 
organismele care administrează zonele 
urbane funcționale în care urmează să fie 
puse în aplicare acțiunile integrate să-și fi 
dat consimțământul în acest sens; se 
adaugă valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor 
spre gestionare în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

Or. en

Amendamentul 1373
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) lista orașelor în care se vor pune în 
aplicare acțiuni de dezvoltare urbană 
durabilă, valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor 
spre gestionare în conformitate cu articolul 
7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

(iii) lista orașelor și zonelor funcționale în 
care se vor pune în aplicare acțiuni de 
dezvoltare urbană durabilă, valoarea 
orientativă a alocării anuale a contribuției 
FEDER pentru aceste acțiuni, inclusiv 
resursele delegate orașelor spre gestionare 
în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. […] [FEDER] 
și alocarea anuală orientativă a contribuției 
FSE pentru acțiunile integrate;

Or. es

Amendamentul 1374
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) lista orașelor în care se vor pune în 
aplicare acțiuni de dezvoltare urbană 
durabilă, valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor 
spre gestionare în conformitate cu articolul 
7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

(iii) lista orientativă a orașelor și zonelor 
funcționale în care se vor pune în aplicare 
acțiuni de dezvoltare urbană durabilă. 
Această listă ar trebui elaborată în 
colaborare cu autoritățile locale și 
regionale, luând în considerare sistemele 
instituționale ale fiecărui stat membru, 
pentru a garanta un acces echitabil 
tuturor autorităților locale care doresc să 
pună în aplicare măsuri urbane integrate, 
precum și valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor 
spre gestionare în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. […] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

Or. it
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Amendamentul 1375
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) lista orașelor în care se vor pune în 
aplicare acțiuni de dezvoltare urbană 
durabilă, valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor 
spre gestionare în conformitate cu articolul 
7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

(iii) o listă a orașelor sau un set de criterii 
pentru selecția orașelor și zonelor 
funcționale urbane în care se vor pune în 
aplicare acțiuni de dezvoltare urbană 
durabilă, valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor 
spre gestionare în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. […] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

Or. en

Amendamentul 1376
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) lista orașelor în care se vor pune în 
aplicare acțiuni de dezvoltare urbană 
durabilă, valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor 
spre gestionare în conformitate cu articolul 
7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

(iii) o listă orientativă a orașelor, zonelor 
urbane funcționale și a altor zone 
teritoriale funcționale în conformitate cu 
criteriile stabilite la articolul 14 litera (b) 
punctul (ii) în care se vor pune în aplicare 
acțiuni de dezvoltare urbană, regională sau 
teritorială durabilă, valoarea orientativă a 
alocării anuale a contribuției FEDER 
pentru aceste acțiuni, inclusiv resursele 
delegate orașelor sau altor instituții 
existente în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 
nr. […] [FEDER] pentru gestionarea 
zonelor urbane funcționale și a altor zone 
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teritoriale funcționale și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

Or. de

Justificare

Întrucât dezvoltarea urbană durabilă nu se referă exclusiv la orașe, ci și la categorii 
geografice mai mari precum orașele-conglomerat, zonele metropolitane sau conurbațiile 
regionale, acest fapt ar trebui să se reflecte în definiția zonelor asociate orașelor, care 
urmează să fie dezvoltate.

Amendamentul 1377
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) lista orașelor în care se vor pune în
aplicare acțiuni de dezvoltare urbană 
durabilă, valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor 
spre gestionare în conformitate cu articolul 
7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

(iii) lista orașelor în care se vor pune în 
aplicare acțiuni de dezvoltare urbană 
durabilă. Această listă se elaborează în 
colaborare cu autoritățile locale și 
regionale și are în vedere sistemele 
instituționale ale fiecărui stat membru, 
pentru a garanta un acces echitabil 
tuturor autorităților locale care doresc să 
pună în aplicare intervenții urbane 
integrate; valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor 
spre gestionare în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. […] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

Or. pt

Amendamentul 1378
Richard Seeber
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) lista orașelor în care se vor pune în 
aplicare acțiuni de dezvoltare urbană 
durabilă, valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor
spre gestionare în conformitate cu articolul 
7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

(iii) lista orientativă a orașelor în care se 
vor pune în aplicare acțiuni de dezvoltare 
urbană durabilă, valoarea orientativă a 
alocării anuale a contribuției FEDER 
pentru aceste acțiuni, inclusiv resursele 
delegate orașelor spre gestionare în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [FEDER] și 
alocarea anuală orientativă a contribuției 
FSE pentru acțiunile integrate;

Or. en

Amendamentul 1379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) identificarea zonelor în care va fi pusă 
în aplicare dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității;

(iv) identificarea zonelor în care va fi pusă 
în aplicare dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității și a 
mecanismelor de punere în aplicare a 
articolelor 28 și 29, inclusiv a alocării 
anuale orientative din fiecare fond pentru 
acțiunile integrate;

Or. en

Amendamentul 1380
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) acordurile pentru acțiuni interregionale (v) acordurile pentru acțiuni 
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și transnaționale cu beneficiarii aflați în cel 
puțin un alt stat membru;

transfrontaliere, interregionale și 
transnaționale cu beneficiarii aflați în cel 
puțin un alt stat membru;

Or. fr

Amendamentul 1381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) atunci când este cazul, contribuția 
intervențiilor planificate la strategiile
macroregionale și la strategiile privind 
bazinele maritime;

(vi) contribuția intervențiilor planificate la 
toate tipurile de strategii macroregionale și 
strategii privind bazinele maritime;

Or. en

Amendamentul 1382
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) după caz, contribuția intervențiilor 
planificate la strategiile macroregionale și 
de bazin maritim;

(vi) după caz, contribuția intervențiilor 
planificate la strategiile macroregionale și 
de bazin maritim și la zonele muntoase 
funcționale;

Or. es

Amendamentul 1383
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul vi
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) după caz, contribuția intervențiilor 
planificate la strategiile macroregionale și 
de bazin maritim;

( vi) după caz, contribuția intervențiilor 
planificate la strategiile macroregionale și 
de bazin maritim și la regiunea alpină;

Or. de

Justificare

Regiunea alpină se confruntă cu provocări demografice și naturale particulare și, drept 
urmare, necesită sprijin particularizat din fondurile structurale ale Uniunii Europene.

Amendamentul 1384
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul via (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(via) stabilirea zonelor în care sunt 
promovate legături transfrontaliere și/sau 
regionale de infrastructură;

Or. de

Amendamentul 1385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul via (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(via) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat 
pentru a răspunde nevoilor specifice din 
zonele geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau nevoilor grupurilor țintă cele 
mai expuse riscului de discriminare sau 
excludere, în special în cazul 
comunităților marginalizate, precum și 
alocațiile financiare orientative;
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Or. en

Amendamentul 1386
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat 
pentru a răspunde nevoilor specifice din 
zonele geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau nevoilor grupurilor țintă cele 
mai expuse riscului de discriminare sau 
excludere, în special în cazul 
comunităților marginalizate, precum și 
alocațiile financiare orientative;

eliminată

Or. en

Justificare

Dacă prezentul amendament se adoptă, vor trebui adaptate în consecință și trimiterile 
încrucișate conexe.

Amendamentul 1387
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 87 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie sau 
nevoilor grupurilor țintă cele mai expuse 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în cazul comunităților 
marginalizate, precum și alocațiile 
financiare orientative;

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie și 
din regiunile care se confruntă cu 
provocări demografice sau nevoilor 
grupurilor țintă cele mai expuse riscului de 
discriminare sau excludere, în special în 
cazul comunităților marginalizate, precum 
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și alocațiile financiare orientative;

Or. de

Amendamentul 1388
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie sau 
nevoilor grupurilor țintă cele mai expuse 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în cazul comunităților 
marginalizate, precum și alocațiile 
financiare orientative;

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde provocărilor demografice 
regionale și nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie sau 
nevoilor grupurilor țintă cele mai expuse 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în cazul comunităților 
marginalizate, precum și alocațiile 
financiare orientative;

Or. en

Amendamentul 1389
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie sau 
nevoilor grupurilor țintă cele mai expuse 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în cazul comunităților 
marginalizate, precum și alocațiile 
financiare orientative;

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie sau 
nevoilor grupurilor țintă cele mai expuse 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în cazul comunităților 
marginalizate și al persoanelor cu 
handicap, precum și alocațiile financiare 
orientative;

Or. en
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Amendamentul 1390
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 87 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie sau 
nevoilor grupurilor țintă cele mai expuse 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în cazul comunităților 
marginalizate, precum și alocațiile 
financiare orientative;

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde nevoilor specifice din zonele 
cele mai afectate de sărăcie sau din zonele 
care, din cauza amplasării geografice, se 
confruntă cu provocări particulare, 
precum zonele muntoase, sau nevoilor 
grupurilor țintă cele mai expuse riscului de 
discriminare sau excludere, în special în 
cazul comunităților marginalizate, precum 
și alocațiile financiare orientative;

Or. de

Justificare

Prin însăși natura lor, zonele muntoase se confruntă cu provocări speciale. Acestea trebuie 
să facă față unei multitudini de probleme diferite, precum emigrarea și dezavantajele 
economice. Din acest motiv, este deosebit de importantă o abordare integrată a finanțării din 
fonduri structurale.

Amendamentul 1391
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în contractul de parteneriat pentru 
a răspunde nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie sau 
nevoilor grupurilor țintă cele mai expuse 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în cazul comunităților 
marginalizate, precum și alocațiile 

(d) dacă este cazul, contribuția la 
abordarea integrată stabilită în contractul 
de parteneriat pentru a răspunde nevoilor 
specifice din zonele geografice cele mai 
afectate de sărăcie sau nevoilor grupurilor 
țintă cele mai expuse riscului de 
discriminare sau excludere, în special în 
cazul comunităților marginalizate;
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financiare orientative;

Or. en

Amendamentul 1392
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera e – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) rezultatele evaluării strategice de 
mediu pentru programul operațional, 
desfășurată în conformitate cu 
Directiva 2001/42/CE;

Or. en

Amendamentul 1393
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) pentru fiecare condiție ex ante, stabilită 
în conformitate cu anexa IV, care nu este 
îndeplinită la data depunerii contractului de 
parteneriat și a programului operațional, o 
descriere a acțiunilor prevăzute pentru 
îndeplinirea condiției ex ante în cauză și un 
calendar pentru îndeplinirea acestor 
acțiuni;

(ii) pentru fiecare condiție ex ante, stabilită 
în conformitate cu anexa IV, care nu este 
îndeplinită la data depunerii contractului de 
parteneriat și a programului operațional, o 
descriere a acțiunilor prevăzute pentru 
îndeplinirea condiției ex ante în cauză;

Or. en

Amendamentul 1394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera e – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) acțiunile întreprinse cu scopul de a 
implica partenerii în elaborarea 
programului operațional și rolul 
partenerilor în punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea programului 
operațional;

(iii) acțiunile întreprinse cu scopul de a 
implica partenerii în elaborarea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programului operațional, în conformitate 
cu codul european de conduită menționat 
la articolul 5, inclusiv o listă a 
partenerilor implicați, informații privind 
modalitatea de selecție, responsabilitățile 
și opiniile acestora;

Or. en

Amendamentul 1395
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera e – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) acțiunile întreprinse cu scopul de a 
implica partenerii în elaborarea 
programului operațional și rolul 
partenerilor în punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea programului 
operațional;

(iii) acțiunile întreprinse cu scopul de a 
implica partenerii în elaborarea 
programului operațional și rolul 
partenerilor relevanți în punerea în aplicare 
a programului operațional;

Or. en

Amendamentul 1396
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera f – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) folosirea planificată a asistenței tehnice, 
inclusiv acțiuni de consolidare a capacității 
administrative a autorităților și 
beneficiarilor, pe baza informațiilor 

(i) folosirea planificată a asistenței tehnice, 
inclusiv acțiuni de consolidare a capacității 
administrative a autorităților, partenerilor
și beneficiarilor, pe baza informațiilor 
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relevante menționate la alineatul (2) litera 
(b) pentru axa prioritară în cauză;

relevante menționate la alineatul (2) 
litera (b) pentru axa prioritară în cauză;

Or. en

Amendamentul 1397
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera f – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) folosirea planificată a asistenței tehnice, 
inclusiv acțiuni de consolidare a capacității 
administrative a autorităților și 
beneficiarilor, pe baza informațiilor 
relevante menționate la alineatul (2) litera 
(b) pentru axa prioritară în cauză;

(i) folosirea planificată a opțiunii 
prevăzute la alineatul (1) litera (e) din 
prezentul articol privind asistența tehnică 
și acțiunile planificate de consolidare a 
capacității administrative a autorităților, 
beneficiarilor și partenerilor menționați la 
articolul 5, în conformitate cu codul 
european de conduită, pe baza 
informațiilor relevante menționate la 
alineatul (2) litera (b) pentru axa prioritară 
în cauză;

Or. en

Amendamentul 1398
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera f – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și a acțiunilor planificate 
pentru a obține o reducere în conformitate 
cu țintele stabilite;

(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și a acțiunilor planificate 
pentru a obține o reducere în conformitate 
cu țintele și termenele stabilite;

Or. en



PE491.056v01-00 148/171 AM\903905RO.doc

RO

Amendamentul 1399
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera f – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și a acțiunilor
planificate pentru a obține o reducere în 
conformitate cu țintele stabilite;

(ii) acțiunile planificate pentru a obține o 
reducere a sarcinii administrative pentru 
beneficiari în conformitate cu țintele 
stabilite;

Or. en

Amendamentul 1400
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera f – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și a acțiunilor planificate 
pentru a obține o reducere în conformitate 
cu țintele stabilite;

(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și, dacă este cazul, a 
acțiunilor planificate pentru a obține o 
reducere a sarcinii administrative;

Or. en

Amendamentul 1401
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera f – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o listă a proiectelor majore pentru care 
data estimată de începere a executării 
principalelor lucrări este înainte de 1 
ianuarie 2018;

(iii) o listă orientativă a proiectelor majore 
pentru care data estimată de începere a 
executării principalelor lucrări este înainte 
de 1 ianuarie 2018;

Or. en
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Amendamentul 1402
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera f – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o listă a proiectelor majore pentru care 
data estimată de începere a executării 
principalelor lucrări este înainte de 1 
ianuarie 2018;

(iii) o listă non-exhaustivă a proiectelor 
majore pentru care data estimată de 
începere a executării principalelor lucrări
este înainte de 1 ianuarie 2018;

Or. en

Amendamentul 1403
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera g – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) un tabel care să specifice, pentru 
întreaga perioadă de programare, pentru 
programul operațional respectiv și pentru 
fiecare axă prioritară, suma alocației 
financiare totale a contribuției din partea 
fondurilor, precum și suma aferentă 
cofinanțării naționale. Atunci când 
cofinanțarea națională este constituită din 
cofinanțări publice și private, tabelul 
prezintă distribuirea orientativă între 
sectorul public și cel privat. Acest tabel 
menționează, spre informare, participarea 
preconizată din partea BEI;

(ii) un tabel care să specifice, pentru 
întreaga perioadă de programare, pentru 
programul operațional respectiv și pentru 
fiecare axă prioritară, suma alocației 
financiare totale a contribuției din partea 
fondurilor, precum și suma aferentă 
cofinanțării naționale. Pentru axele 
prioritare care vizează mai multe categorii 
de regiuni, tabelul specifică diferitele 
sume din fiecare fond și sumele 
corespunzătoare provenite din cofinanțare 
pentru fiecare categorie de regiune. 
Pentru axele prioritare care combină una 
sau mai multe priorități complementare 
de investiții din diferite fonduri FSC, 
tabelul specifică sumele din fiecare fond.
Atunci când cofinanțarea națională este 
constituită din cofinanțări publice și 
private, tabelul prezintă distribuirea 
orientativă între sectorul public și cel 
privat. Acest tabel menționează, spre 
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informare, participarea preconizată din 
partea BEI;

Or. en

Amendamentul 1404
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera g – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) corelarea planificată a resurselor din 
fonduri structurale și fonduri de coeziune 
cu alte instrumente financiare, în special 
cu facilitatea „Conectarea Europei”;

Or. de

Amendamentul 1405
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 87 – alineatul 2 – litera h – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) identificarea organismului de 
acreditare, a autorității de management, a 
autorității de certificare, dacă este cazul, și 
a autorității de audit;

(i) identificarea autorității de management, 
a autorității de certificare, dacă este cazul, 
și a autorității de audit;

Or. de

Amendamentul 1406
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera h – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) identificarea organismului de (i) identificarea autorității de management, 
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acreditare, a autorității de management, a 
autorității de certificare, dacă este cazul, și 
a autorității de audit;

a autorității de certificare, dacă este cazul, 
și a autorității de audit;

Or. en

Amendamentul 1407
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 2 – litera h – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) identificarea organismului de 
acreditare, a autorității de management, a 
autorității de certificare, dacă este cazul, și 
a autorității de audit;

(i) identificarea autorității de management, 
a autorității de certificare, dacă este cazul, 
și a autorității de audit;

Or. es

Amendamentul 1408
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 2 – articolul 87 – alineatul 2 – litera h – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) stabilirea procedurii de alocare a 
fondurilor, inclusiv prin utilizarea de 
proceduri competitive;

Or. de

Amendamentul 1409
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o descriere a măsurilor specifice care (i) o descriere a măsurilor specifice care 
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trebuie să fie efectuate pentru a ține seama 
de cerințele privind protecția mediului, 
eficiența resurselor, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, rezistența 
în fața dezastrelor și prevenirea și 
gestionarea riscurilor în selectarea 
operațiunilor;

trebuie să fie efectuate pentru a ține seama 
de cerințele privind protecția mediului, 
eficiența resurselor, protejarea 
biodiversității, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea pe baze 
ecosistemice, rezistența în fața dezastrelor 
și prevenirea și gestionarea riscurilor în 
selectarea operațiunilor;

Or. en

Amendamentul 1410
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o descriere a măsurilor specifice care 
trebuie să fie efectuate pentru a ține seama 
de cerințele privind protecția mediului, 
eficiența resurselor, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, rezistența 
în fața dezastrelor și prevenirea și 
gestionarea riscurilor în selectarea 
operațiunilor;

(i) dacă este cazul, o descriere a măsurilor 
specifice care trebuie să fie efectuate 
pentru a ține seama de cerințele privind 
protecția mediului, eficiența resurselor, 
atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, rezistența în fața 
dezastrelor și prevenirea și gestionarea 
riscurilor în selectarea operațiunilor;

Or. en

Amendamentul 1411
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o descriere a măsurilor specifice care 
trebuie să fie efectuate pentru a ține seama 
de cerințele privind protecția mediului, 
eficiența resurselor, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, rezistența 
în fața dezastrelor și prevenirea și 
gestionarea riscurilor în selectarea 

(i) informații cu privire la măsurile care 
trebuie să fie efectuate pentru a ține seama 
de cerințele privind protecția mediului, 
eficiența resurselor, atenuarea schimbărilor 
climatice și adaptarea la acestea, rezistența 
în fața dezastrelor și prevenirea și 
gestionarea riscurilor;
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operațiunilor;

Or. en

Amendamentul 1412
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) o descriere a măsurilor specifice care 
trebuie să fie efectuate pentru a ține 
seama de promovarea incluziunii tuturor 
grupurilor care se confruntă cu sărăcia și 
cu excluziunea socială sau care sunt 
expuse la acest risc;

Or. en

Amendamentul 1413
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o descriere a acțiunilor specifice de 
promovare a șanselor egale și prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii, elaborării și punerii în 
aplicare a programului operațional și în 
special în ceea ce privește accesul la 
finanțare, luând în considerare nevoile 
diferitelor grupuri țintă expuse riscului de 
astfel de discriminări și în special a 
cerințelor privind garantarea accesibilității 
pentru persoanele cu handicap;

(ii) o descriere a acțiunilor specifice de 
promovare a șanselor egale și prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă, orientare sexuală sau 
identitate de gen în timpul pregătirii, 
elaborării și punerii în aplicare a 
programului operațional și în special în 
ceea ce privește accesul la finanțare, luând 
în considerare nevoile diferitelor grupuri 
țintă expuse riscului de astfel de 
discriminări și în special a cerințelor 
privind garantarea accesibilității pentru 
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persoanele cu handicap;

Or. en

Amendamentul 1414
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o descriere a acțiunilor specifice de 
promovare a șanselor egale și prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii, elaborării și punerii în 
aplicare a programului operațional și în 
special în ceea ce privește accesul la 
finanțare, luând în considerare nevoile 
diferitelor grupuri țintă expuse riscului de 
astfel de discriminări și în special a 
cerințelor privind garantarea accesibilității 
pentru persoanele cu handicap;

(ii) dacă este cazul, o descriere a acțiunilor 
specifice de promovare a șanselor egale și 
prevenirea oricărei discriminări bazate pe 
sex, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare 
sexuală în timpul pregătirii, elaborării și 
punerii în aplicare a programului 
operațional și în special în ceea ce privește 
accesul la finanțare, luând în considerare 
nevoile diferitelor grupuri țintă expuse 
riscului de astfel de discriminări și în 
special a cerințelor privind garantarea 
accesibilității pentru persoanele cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 1415
László Surján

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o descriere a acțiunilor specifice de 
promovare a șanselor egale și prevenirea
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii, elaborării și punerii în 
aplicare a programului operațional și în 
special în ceea ce privește accesul la 

(ii) o descriere a acțiunilor specifice de 
promovare a șanselor egale, de prevenire a
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală și de 
evitare a reproducerii segregației în timpul 
pregătirii, elaborării și punerii în aplicare a 
programului operațional și în special în 
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finanțare, luând în considerare nevoile 
diferitelor grupuri țintă expuse riscului de 
astfel de discriminări și în special a 
cerințelor privind garantarea accesibilității 
pentru persoanele cu handicap;

ceea ce privește accesul la finanțare, luând 
în considerare nevoile diferitelor grupuri 
țintă expuse riscului de astfel de 
discriminări și în special a cerințelor 
privind garantarea accesibilității pentru 
persoanele cu handicap;

Or. en

Amendamentul 1416
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o descriere a acțiunilor specifice de 
promovare a șanselor egale și prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii, elaborării și punerii în 
aplicare a programului operațional și în 
special în ceea ce privește accesul la 
finanțare, luând în considerare nevoile 
diferitelor grupuri țintă expuse riscului de 
astfel de discriminări și în special a 
cerințelor privind garantarea accesibilității 
pentru persoanele cu handicap;

(ii) informații privind măsurile adoptate 
pentru luarea în considerare a șanselor 
egale și prevenirea oricărei discriminări 
bazate pe sex, rasă sau origine etnică, 
religie sau convingeri, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală în timpul pregătirii, 
elaborării și punerii în aplicare a 
programului operațional și în special în 
ceea ce privește accesul la finanțare, luând 
în considerare nevoile diferitelor grupuri 
țintă expuse riscului de astfel de 
discriminări și în special a cerințelor 
privind garantarea accesibilității pentru 
persoanele cu handicap;

Or. en

Amendamentul 1417
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) o descriere a contribuției sale la 
subvenționarea infrastructurii;
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Or. de

Amendamentul 1418
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o descriere a contribuției sale la 
promovarea egalității între bărbați și femei 
și, atunci când este cazul, a măsurilor 
menite să asigure integrarea perspectivei de 
gen la nivelul de program operațional și de 
operațiune.

(iii) o descriere a contribuției sale la 
promovarea egalității între bărbați și femei 
și a măsurilor menite să asigure integrarea 
perspectivei de gen la nivelul de program 
operațional și de operațiune, precum și o 
descriere a măsurilor specifice adoptate în 
vederea promovării egalității între bărbați 
și femei.

Or. en

Amendamentul 1419
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o descriere a contribuției sale la 
promovarea egalității între bărbați și femei 
și, atunci când este cazul, a măsurilor 
menite să asigure integrarea perspectivei de 
gen la nivelul de program operațional și de 
operațiune.

(iii) dacă este cazul, o descriere a 
contribuției sale la promovarea egalității 
între bărbați și femei și, atunci când este 
cazul, a măsurilor menite să asigure 
integrarea perspectivei de gen la nivelul de 
program operațional și de operațiune.

Or. en

Amendamentul 1420
Richard Seeber



AM\903905RO.doc 157/171 PE491.056v01-00

RO

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) o descriere a contribuției sale la 
promovarea egalității între bărbați și femei 
și, atunci când este cazul, a măsurilor 
menite să asigure integrarea perspectivei de 
gen la nivelul de program operațional și de 
operațiune.

(iii) informații privind contribuția sa la 
egalitatea între bărbați și femei și, atunci 
când este cazul, a măsurilor menite să 
asigure integrarea perspectivei de gen la 
nivelul de program operațional și de 
operațiune.

Or. en

Amendamentul 1421
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 1 – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o descriere a măsurilor specifice 
adoptate în vederea atingerii obiectivului 
UE de reducere a sărăciei prin 
promovarea incluziunii sociale a 
grupurilor de persoane defavorizate și de 
reducere a inegalității la nivelul Uniunii 
Europene.

Or. it

Amendamentul 1422
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să depună un aviz 
din partea organismelor naționale de 
promovare a egalității privind măsurile 
menționate la punctele (ii) și (iii) odată cu 
propunerea pentru un program
operațional în cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 

eliminat
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muncă.

Or. en

Amendamentul 1423
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre trebuie să depună un aviz 
din partea organismelor naționale de 
promovare a egalității privind măsurile 
menționate la punctele (ii) și (iii) odată cu 
propunerea pentru un program operațional 
în cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă.

Statele membre trebuie să depună un aviz 
din partea organismelor naționale și a 
organizațiilor partenere de promovare a 
egalității, menționate la articolul 5 din 
prezentul regulament, privind măsurile 
menționate la punctele (i), (ii) și (iii), 
împreună cu propunerea pentru un 
program operațional în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă.

Or. en

Amendamentul 1424
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 87a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 87a
Conținutul și adoptarea fondurilor de 
dezvoltare macroregională din cadrul 

obiectivului de cooperare macroregională
(1) Un program operațional constă din 
axe prioritare. O axă prioritară 
corespunde obiectivului tematic în 
conformitate cu strategia macroregională 
aprobată și include una sau mai multe 
investiții de priorități din cadrul 
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respectivului obiectiv tematic prevăzut în 
normele specifice fiecărui fond. Este 
posibil ca prioritățile de investiții să fie 
combinate.
(2) Programul de dezvoltare 
macroregională stabilește:
(a) o strategie privind contribuția 
programului de dezvoltare 
macroregională la strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, care să cuprindă:
(i) o identificare a nevoilor legate de 
provocările identificate în recomandările 
specifice țării și în orientările generale ale 
politicilor economice ale statelor membre 
și ale Uniunii, în conformitate cu articolul 
121 alineatul (2), precum și în 
recomandările Consiliului, de care statele 
membre vor ține cont în cadrul politicilor 
de ocupare a forței de muncă adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat, și luând în considerare necesitățile 
naționale și regionale; 
(ii) o justificare a alegerii obiectivelor 
tematice și a priorităților corespunzătoare 
de investiții, având în vedere tratatul de 
instituire a unui fond de dezvoltare 
macroregională încheiat între un grup de 
state membre și rezultatele evaluării ex 
ante;
(b) pentru fiecare axă prioritară:
(i) prioritățile de investiții și obiectivele 
specifice aferente;
(ii) indicatori comuni și specifici de 
realizare și de rezultat, împreună cu, în 
cazul în care este necesar, o valoare de 
bază și o valoare-țintă cuantificată, în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor;
(iii) o descriere a acțiunilor care urmează 
să fie sprijinite, inclusiv identificarea 
principalelor grupuri țintă, a teritoriilor 
specifice vizate și a tipurilor de 
beneficiari, după caz, precum și utilizarea 
planificată a instrumentelor financiare;
(iv) categoriile aferente de intervenții 
bazate pe o nomenclatură adoptată de 
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Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 143 alineatul (3), precum și o 
defalcare orientativă a resurselor 
planificate; 
(c) contribuția la abordarea integrată 
pentru dezvoltarea teritorială stabilită în 
tratatul de instituire a unui fond de 
dezvoltare macroregională încheiat între 
un grup de statele membre, care să 
cuprindă:
(i) mecanisme care să asigure 
coordonarea fondurilor, Fondului 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
(FEADR), Fondului european pentru 
pescuit și afaceri maritime (EMFF) și a 
altor instrumente de finanțare, 
comunitare și naționale, și cu Banca 
Europeană de Investiții (BEI);
(ii) după caz, o abordare integrată 
planificată a dezvoltării teritoriale a 
zonelor urbane, rurale, de coastă și a 
zonelor de pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale deosebite, în 
special modalitățile de punere în aplicare 
a dispozițiilor prevăzute la articolul 28 și 
articolul 29;
(iii) lista orașelor în care se vor pune în 
aplicare acțiuni de dezvoltare urbană 
durabilă, valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru 
aceste acțiuni, inclusiv resursele delegate 
orașelor spre gestionare în conformitate 
cu articolul 7 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. […] [FEDER] și 
alocarea anuală orientativă a contribuției 
Fondului social european (FSE) pentru 
acțiunile integrate; 
(iv) identificarea zonelor în care va fi 
pusă în aplicare dezvoltarea locală plasată 
sub responsabilitatea comunității;
(v) acordurile pentru acțiuni 
interregionale și transnaționale cu 
beneficiarii aflați în cel puțin un alt stat 
membru;
(vi) contribuția intervențiilor planificate 
la strategiile macroregionale și la 
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strategiile privind bazinele maritime;
(d) contribuția la abordarea integrată 
stabilită în acordul încheiat între statele 
membre de instituire a fondului de 
dezvoltare macroregională pentru a 
răspunde nevoilor specifice din zonele 
geografice cele mai afectate de sărăcie 
sau nevoilor grupurilor țintă cele mai 
expuse riscului de discriminare sau 
excludere, în special în cazul grupurilor 
marginalizate, precum și alocările 
financiare orientative;
(e) măsurile menite să asigure punerea în 
aplicare eficientă a fondurilor, inclusiv:
(i) un cadru de performanță, în 
conformitate cu articolul 19 alineatul (1);
(ii) pentru fiecare condiție ex ante care nu 
este îndeplinită la data depunerii 
contractului de parteneriat și a 
programului operațional, o descriere a 
acțiunilor prevăzute pentru îndeplinirea 
condiției ex ante în cauză, stabilită în 
conformitate cu anexa IV, și un calendar 
pentru îndeplinirea acestor acțiuni;
(iii) acțiunile întreprinse cu scopul de a 
implica partenerii în elaborarea fondului 
de dezvoltare macroregională și rolul
partenerilor în punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea fondurilor de 
dezvoltare macroregională;
(f) măsurile necesare pentru a garanta 
punerea în aplicare eficientă a fondurilor, 
inclusiv:
(i) folosirea planificată a asistenței 
tehnice, inclusiv acțiuni de consolidare a 
capacității administrative a autorităților și 
beneficiarilor, pe baza informațiilor 
relevante menționate la alineatul (2) litera 
(b) pentru axa prioritară în cauză;
(ii) o evaluare a sarcinii administrative 
pentru beneficiari și a acțiunilor 
planificate pentru a obține o reducere în 
conformitate cu țintele stabilite;
(iii) o listă a proiectelor majore pentru 
care data estimată de începere a 
executării principalelor lucrări este 
înainte de 1 ianuarie 2018;
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(g) un plan de finanțare care cuprinde 
două tabele:
(i) un tabel care să specifice, pentru 
fiecare an, în conformitate cu 
articolele 53, 110 și 111, suma pachetului 
financiar total prevăzut pentru contribuția 
din fiecare fond;
(ii) un tabel care să specifice, pentru 
întreaga perioadă de programare, suma 
alocării financiare totale a contribuției 
din partea fondurilor sau din partea altor 
surse publice din statele membre care au 
instituit prin tratat un fond de dezvoltare 
macroregională, precum și statele 
membre care au aderat la tratatul de 
instituire a fondului de dezvoltare 
macroregională pentru programul 
respectiv de finanțare a dezvoltării 
macroregionale și pentru fiecare axă 
prioritară și prioritate parțială. Dacă 
finanțarea este alcătuită, de asemenea, 
din finanțare publică din partea statelor 
membre care au instituit prin tratat un 
fond de dezvoltare macroregională, 
precum și a statelor care au aderat la 
tratatul de instituire a fondului de 
dezvoltare macroregională, tabelul va 
oferi o defalcare orientativă între aceste 
componente. Acest tabel menționează, 
spre informare, participarea preconizată 
din partea BEI; 
(h) dispozițiile de punere în aplicare a 
programului de finanțare a dezvoltării 
macroregionale, inclusiv:
(i) identificarea organismului de 
acreditare, a autorității de management, a 
autorității de certificare, dacă este cazul, 
și a autorității de audit;
(ii) identificarea organismului către care 
vor fi făcute plățile de către Comisie.
(3) Fiecare program de dezvoltare 
macroregională cuprinde:
(i) o descriere a măsurilor specifice care 
trebuie să fie efectuate pentru a ține 
seama de cerințele privind protecția 
mediului, eficiența resurselor, atenuarea 
schimbărilor climatice și adaptarea la 
acestea, rezistența în fața dezastrelor și 
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prevenirea și gestionarea riscurilor în 
selectarea operațiunilor;
(ii) o descriere a acțiunilor specifice de 
promovare a șanselor egale și prevenirea 
oricărei discriminări bazate pe sex, rasă 
sau origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală în 
timpul pregătirii, elaborării și punerii în 
aplicare a programului operațional și în 
special în ceea ce privește accesul la 
finanțare, luând în considerare nevoile 
diferitelor grupuri țintă expuse riscului de 
astfel de discriminări și în special a 
cerințelor privind garantarea 
accesibilității pentru persoanele cu 
handicap;
(iii) o descriere a contribuției sale la 
promovarea egalității între bărbați și 
femei și, dacă este cazul, a măsurilor 
menite să asigure integrarea perspectivei 
de gen la nivel de program operațional și 
de operațiune.
Grupul de state membre care au instituit 
un fond de dezvoltare macroregională 
prezintă un aviz organismelor naționale 
de promovare a egalității privind măsurile 
prevăzute la punctele (ii) și (iii), 
propunând un program de finanțare a 
dezvoltării macroregionale în scopul 
cooperării macroregionale.
(4) Grupul de state membre care au 
instituit un fond de dezvoltare 
macroregională elaborează proiectul 
programului de finanțare a dezvoltării 
macroregionale în conformitate cu 
modelul adoptat de Comisie.
Comisia adoptă modelul respectiv prin 
intermediul actelor de punere în aplicare. 
Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă menționată la articolul 143 
alineatul (2).
(5) Comisia adoptă o decizie de aprobare 
a programului operațional prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare.

Or. sk
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Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun și la 
cooperarea macroregională autentică, bazată pe dialog și consens între statele membre, care 
instituie un fond de dezvoltare macroregională prin tratat, sau între statele aderente la 
tratatul de instituire a unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1425
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 5 % din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 10 % din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

Or. en

Amendamentul 1426
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 5 % din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 10 % din 
finanțarea din partea Uniunii pentru o 
axă prioritară a unui program 
operațional, dacă axa prioritară 
respectivă corespunde opțiunii prevăzute 
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contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

la alineatul (1) litera (b) din articolul 87 și 
în limita a 20 % din finanțarea din partea 
Uniunii, pentru fiecare axă prioritară a unui 
program operațional, dacă axa prioritară 
respectivă corespunde opțiunii prevăzute 
la alineatul (1) litera (c) din articolul 87, o 
parte dintr-o operațiune pentru care 
cheltuielile sunt eligibile pentru contribuția 
din partea celuilalt fond, pe baza normelor 
de eligibilitate aplicate în cazul fondului 
respectiv, cu condiția ca aceste contribuții 
să fie necesare pentru punerea în aplicare 
satisfăcătoare a operațiunii și să fie direct 
legate de aceasta.

Or. en

Amendamentul 1427
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 5 % din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 20 % din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

Or. de

Amendamentul 1428
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 5 % din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 10 % din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

Or. en

Amendamentul 1429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 5 % din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 10 % din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

Or. es

Amendamentul 1430
Tamás Deutsch
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 88 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 5 % din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

(2) FEDER și FSE pot finanța, în mod 
complementar și în limita a 15 % din 
finanțarea din partea Uniunii, pentru 
fiecare axă prioritară a unui program 
operațional, o parte dintr-o operațiune 
pentru care cheltuielile sunt eligibile pentru 
contribuția din partea celuilalt fond, pe 
baza normelor de eligibilitate aplicate în 
cazul fondului respectiv, cu condiția ca 
aceste contribuții să fie necesare pentru 
punerea în aplicare satisfăcătoare a 
operațiunii și să fie direct legate de aceasta.

Or. en

Amendamentul 1431
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 88 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
programelor operaționale din cadrul 
obiectivului privind cooperarea teritorială 
europeană.

(3) Alineatele de la (1) la (2) nu se aplică 
programelor operaționale din cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană sau programelor de finanțare a 
dezvoltării macroregionale care fac parte 
din obiectivul de cooperare 
macroregională.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun și la 
cooperarea macroregională autentică, bazată pe dialog și consens între statele membre, care 
instituie un fond de dezvoltare macroregională prin tratat, sau între statele aderente la 
tratatul de instituire a unui fond de dezvoltare macroregională.



PE491.056v01-00 168/171 AM\903905RO.doc

RO

Amendamentul 1432
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 89 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele operaționale care beneficiază 
de contribuții din partea Fondului de 
coeziune sunt întocmite la nivel național.

Programele operaționale care beneficiază 
de contribuții din partea Fondului de 
coeziune sunt întocmite la nivel național.

Programele operaționale care vizează 
grupuri vulnerabile, cum ar fi tinerii, 
femeile, migranții, șomerii de lungă 
durată, persoanele în vârstă, persoanele 
cu handicap și minoritățile etnice trebuie 
să fie eligibile pentru o funcționare pe 
întreg teritoriul, indiferent de limitările 
geografice de referință.

Or. en

Amendamentul 1433
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 89 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele operaționale care vizează 
grupurile vulnerabile precum tinerii, 
femeile, imigranții, șomerii de lungă 
durată, persoanele în vârstă, persoanele 
cu handicap și minoritățile etnice ar 
trebui să fie eligibile pentru a funcționa 
pe întreg teritoriul Uniunii, fără limitări 
geografice.

Or. xm

Justificare

Este necesar ca măsurile care vizează grupurile vulnerabile să fie eligibile pentru a fi puse în 
aplicare pe teritoriul tuturor regiunilor. Experiența programelor multiregionale a demonstrat 
valoarea adăugată a integrării grupurilor vulnerabile la nivelul regiunilor.
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Amendamentul 1434
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 90 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER și Fondul de coeziune pot să 
finanțeze, în cadrul unui program 
operațional sau al unor programe 
operaționale, o operațiune care include un 
ansamblu de lucrări, activități sau servicii 
destinate să îndeplinească prin ele însele o 
funcție indivizibilă cu caracter economic 
sau tehnic precis, care urmăresc obiective 
clar identificate și al căror cost total 
depășește 50 000 000 EUR (denumită în 
continuare „proiect major”). Instrumentele 
financiare nu sunt considerate proiecte 
majore.

FEDER și Fondul de coeziune pot să 
finanțeze, în cadrul unui program 
operațional sau al unor programe 
operaționale, o operațiune care include un 
ansamblu de lucrări, activități sau servicii 
destinate să îndeplinească prin ele însele o 
funcție indivizibilă cu caracter economic 
sau tehnic precis, care urmăresc obiective 
clar identificate și al căror cost total eligibil 
depășește 50 000 000 EUR, iar în cazul 
operațiunilor care contribuie la obiectivul 
tematic prevăzut la punctul 7 din 
articolul 9, al căror cost total eligibil 
depășește 75 000 000 EUR (denumită în 
continuare „proiect major”). Instrumentele 
financiare nu sunt considerate proiecte 
majore.

Or. en

Amendamentul 1435
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 90 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER și Fondul de coeziune pot să 
finanțeze, în cadrul unui program 
operațional sau al unor programe 
operaționale, o operațiune care include un 
ansamblu de lucrări, activități sau servicii 
destinate să îndeplinească prin ele însele o 
funcție indivizibilă cu caracter economic 
sau tehnic precis, care urmăresc obiective 

FEDER și Fondul de coeziune pot să 
finanțeze, în cadrul unui program 
operațional, al unor programe operaționale 
sau al unor programe de finanțare a 
dezvoltării macroregionale, o operațiune 
care include un ansamblu de lucrări, 
activități sau servicii destinate să 
îndeplinească prin ele însele o funcție 
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clar identificate și al căror cost total 
depășește 50 000 000 EUR (denumită în 
continuare „proiect major”). Instrumentele 
financiare nu sunt considerate proiecte 
majore.

indivizibilă cu caracter economic sau 
tehnic precis, care urmăresc obiective clar 
identificate și al căror cost total depășește 
50 000 000 EUR (denumită în continuare 
„proiect major”). Instrumentele financiare 
nu sunt considerate proiecte majore. Toate 
proiectele macroregionale susținute prin 
programul de finanțare a dezvoltării 
macroregionale trebuie să fie conforme 
cu clasificarea proiectelor majore.

Or. sk

Justificare

Luând în considerare amendamentul la partea inovatoare a cadrului strategic comun și la 
cooperarea macroregională autentică, bazată pe dialog și consens între statele membre, care 
instituie un fond de dezvoltare macroregională prin tratat, sau între statele aderente la 
tratatul de instituire a unui fond de dezvoltare macroregională, cu efect direct asupra 
creșterii și ocupării locurilor de muncă prin punerea în aplicare a proiectelor 
macroregionale multinaționale importante.

Amendamentul 1436
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 90 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

FEDER și Fondul de coeziune pot să 
finanțeze, în cadrul unui program 
operațional sau al unor programe 
operaționale, o operațiune care include un 
ansamblu de lucrări, activități sau servicii 
destinate să îndeplinească prin ele însele o 
funcție indivizibilă cu caracter economic 
sau tehnic precis, care urmăresc obiective 
clar identificate și al căror cost total 
depășește 50 000 000 EUR (denumită în 
continuare „proiect major”). Instrumentele 
financiare nu sunt considerate proiecte 
majore.

FEDER și Fondul de coeziune pot să 
finanțeze, în cadrul unui program 
operațional sau al unor programe 
operaționale, o operațiune care include un 
ansamblu de lucrări, activități sau servicii 
destinate să îndeplinească prin ele însele o 
funcție indivizibilă cu caracter economic 
sau tehnic precis ce creează locuri de 
muncă, care urmăresc obiective clar 
identificate și al căror cost total eligibil
depășește 50 000 000 EUR (denumită în 
continuare „proiect major”). Instrumentele 
financiare nu sunt considerate proiecte 
majore.

Or. pt
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Justificare

Ar trebui luat în considerare numărul locurilor de muncă create de proiectele mari, drept 
dovadă a faptului că fondurile structurale acordă o prioritate sporită stimulării activității 
economice și creării de locuri de muncă. Se consideră că Comisia ar trebui să ia în 
considerare numai proiectele ale căror costuri totale eligibile depășesc efectiv suma de 
50 000 000 EUR, iar nu pe acelea al căror cost total (eligibil și non-eligibil) are o valoare 
egală cu această sumă. Scopul este acela de a simplifica procesul pentru beneficiar.

Amendamentul 1437
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 90 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Proiectele mari din regiunile cu un grad 
ridicat de dezvoltare sunt eligibile dacă se 
axează pe infrastructură, potrivit 
articolului 9 alineatul (7);

Or. de


