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Amendamentul 1438
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru sau autoritatea de 
management furnizează Comisiei 
următoarele informații privind proiectele 
majore, de îndată ce au fost finalizate 
lucrările pregătitoare:

(1) Statul membru, grupul de state 
membre care au înființat un fond de 
dezvoltare regională sau autoritatea de 
management furnizează Comisiei 
următoarele informații privind proiectele 
majore, de îndată ce au fost finalizate 
lucrările pregătitoare:

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1439
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 –alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere și informații privind 
investițiile și locul de plasare a investiției;

(b) o analiză strategică ce include o 
descriere și informații privind investițiile,
locul de plasare a investiției și modul în 
care va contribui aceasta la stimularea 
economiei și a dezvoltării regionale;

Or. pt

Justificare

Știind că fondurile structurale au drept scop asigurarea unei coeziuni economice, sociale și 
teritoriale mai pronunțate între statele membre și regiunile acestora, este important să se
înțeleagă măsura în care proiectele ample vor contribui la stimularea activității economice și 
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a dezvoltării regiunilor în care vor fi realizate investiții.

Amendamentul 1440
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) informații privind studiile de 
fezabilitate efectuate, inclusiv analiza 
opțiunilor, rezultatele și analiza 
independentă a calității;

(d) informații privind studiile de 
fezabilitate efectuate, inclusiv analiza 
opțiunilor, rezultatele și analiza 
independentă a calității, impactul social pe 
termen lung, impactul pe termen lung 
asupra bugetelor publice și coerența cu 
dezvoltarea durabilă regională și locală;

Or. en

Amendamentul 1441
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o analiză a raportului cost-beneficii, 
inclusiv o analiză economică și financiară, 
și o evaluare a riscurilor;

(e) o analiză a raportului cost-beneficii, 
inclusiv o analiză economică și financiară,
o analiză a aplicării principiului 
„poluatorul plătește” și a internalizării 
costurilor sociale și de mediu externe și o 
evaluare a riscurilor;

Or. en

Amendamentul 1442
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze



AM\903906RO.doc 5/165 PE491.057v01-00

RO

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o analiză a impactului asupra mediului, 
ținând seama de nevoile de adaptare la 
schimbările climatice și de atenuare a 
efectelor acestora și de rezistența în fața 
dezastrelor;

(f) o analiză a impactului asupra mediului, 
în conformitate cu Directiva 85/337/CEE 
și cu Directiva 97/11/CE, ținând seama de 
nevoile de adaptare la schimbările 
climatice și de atenuare a efectelor 
acestora, de protecția biodiversității, de 
eficiența resurselor și de rezistența în fața 
dezastrelor;

Or. en

Amendamentul 1443
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) descrierea modului, a măsurii și a 
rezultatului implicării partenerilor în 
pregătirea proiectelor majore;

Or. en

Amendamentul 1444
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o descriere a procesului de 
consultare publică propus pentru 
dezvoltarea și punerea în aplicare a 
proiectului major;
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Or. en

Amendamentul 1445
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) o descriere a modului, a măsurii și a 
rezultatului implicării partenerilor în 
decizia privind proiectul major;

Or. en

Amendamentul 1446
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) o descriere a modului și a măsurii în 
care partenerii menționați la articolul 5 
sunt implicați în decizia privind proiectele 
majore, inclusiv o listă cu partenerii 
implicați, modul în care au fost selectați, 
responsabilitățile lor și punctele lor de 
vedere asupra conținutului programului 
și asupra punerii în aplicare a 
principiului parteneriatului;

Or. en

Amendamentul 1447
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 91 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) o descriere a modului și a măsurii în 
care a fost consultat publicul cu privire la 
pregătirea și la punerea în aplicare a 
proiectului major.

Or. en

Amendamentul 1448
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) o descriere a procesului de consultare 
publică propus pentru dezvoltarea și 
punerea în aplicare a proiectelor majore;

Or. en

Amendamentul 1449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prevede orientări privind 
metodologia care trebuie utilizată la 
efectuarea analizei costuri-beneficii 
prevăzută la litera (e), în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 143 alineatul (2).

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate de stabilire a metodologiei care 
trebuie utilizată la efectuarea analizei 
costuri-beneficii prevăzută la litera (e).

Or. en
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Justificare

Adoptarea metodologiei este o măsură ce are un domeniu general de aplicare având scopul 
de a suplimenta anumite elemente neesențiale din actul legislativ de bază.

Amendamentul 1450
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele majore prezentate Comisiei 
pentru aprobare sunt cuprinse în lista 
proiectelor majore dintr-un program 
operațional. Lista este examinată de către 
statul membru sau autoritatea de 
management, la doi ani după adoptarea 
unui program operațional și poate, la 
cererea unui stat membru, să fie ajustată 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 26 alineatul (2), în special pentru 
a include proiecte majore pentru care 
data finalizării este preconizată a avea loc 
până la sfârșitul anului 2022.

(2) Proiectele majore prezentate Comisiei 
pentru aprobare sunt cuprinse în lista 
proiectelor majore dintr-un program 
operațional. Proiectele majore pot fi, de 
asemenea, aprobate pe parcursul 
perioadei de programare.

Or. en

Justificare

Având în vedere natura specifică a proiectelor majore, revizuirea acestora de către statele 
membre ar trebui să fie realizată fără constrângeri excesive.

Amendamentul 1451
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele majore prezentate Comisiei 
pentru aprobare sunt cuprinse în lista 

(2) Proiectele majore prezentate Comisiei 
pentru aprobare sunt cuprinse în lista 
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proiectelor majore dintr-un program 
operațional. Lista este examinată de către 
statul membru sau autoritatea de 
management, la doi ani după adoptarea 
unui program operațional și poate, la 
cererea unui stat membru, să fie ajustată în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 26 alineatul (2), în special pentru 
a include proiecte majore pentru care data 
finalizării este preconizată a avea loc până 
la sfârșitul anului 2022.

neexhaustivă a proiectelor majore dintr-un 
program operațional. Lista este examinată 
de către statul membru sau autoritatea de 
management, la doi ani după adoptarea 
unui program operațional și poate, la 
cererea unui stat membru, să fie ajustată în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 26 alineatul (2), în special pentru 
a include proiecte majore pentru care data 
finalizării este preconizată a avea loc până 
la sfârșitul anului 2022.

Or. en

Amendamentul 1452
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele majore prezentate Comisiei 
pentru aprobare sunt cuprinse în lista 
proiectelor majore dintr-un program 
operațional. Lista este examinată de către 
statul membru sau autoritatea de 
management, la doi ani după adoptarea 
unui program operațional și poate, la 
cererea unui stat membru, să fie ajustată 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 26 alineatul (2), în special pentru 
a include proiecte majore pentru care data 
finalizării este preconizată a avea loc până 
la sfârșitul anului 2022

(2) Proiectele majore prezentate Comisiei 
pentru aprobare sunt cuprinse în lista 
proiectelor majore dintr-un program 
operațional. De asemenea, marile proiecte 
vor putea fi aprobate pe parcursul 
perioadei de programare. Cheltuielile 
prevăzute pentru un proiect major vor 
putea fi declarate înainte de aprobarea de 
către Comisie. Proiectele majore trebuie
finalizate până la sfârșitul anului 2022

Or. fr

Justificare

Metoda de aprobare pentru perioada de programare și declararea cererilor de cheltuieli 
înainte de aprobarea proiectelor majore de către Comisie, la fel ca pentru perioada curentă, 
are meritul de a simplifica și de a face mai eficientă aplicarea acestora.
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Amendamentul 1453
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Proiectele majore prezentate Comisiei 
pentru aprobare sunt cuprinse în lista 
proiectelor majore dintr-un program 
operațional. Lista este examinată de către 
statul membru sau autoritatea de 
management, la doi ani după adoptarea 
unui program operațional și poate, la 
cererea unui stat membru, să fie ajustată 
în conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 26 alineatul (2), în special pentru 
a include proiecte majore pentru care 
data finalizării este preconizată a avea loc
până la sfârșitul anului 2022.

(2) Proiectele majore prezentate Comisiei 
pentru aprobare sunt cuprinse, în măsura 
posibilului, în lista proiectelor majore 
dintr-un program operațional. Proiectele 
majore pot fi, de asemenea, aprobate pe 
parcursul perioadei de programare.
Cheltuielile pentru un proiect major pot fi 
declarate înainte de aprobarea proiectului 
de către Comisie. Proiectele majore 
trebuie finalizate până la sfârșitul anului 
2022.

Or. en

Justificare

Am dori ca proiectele majore depuse pe parcursul perioadei de programare să poată începe 
fără a aștepta aprobarea de către Comisie, astfel cum s-a propus în perioada de programare 
actuală. Solicităm opțiunea de declarare a cheltuielilor înainte de aprobarea proiectului 
major de către Comisie pentru a evita întârzierea începerii operațiunilor.

Amendamentul 1454
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 91 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Proiectele macroregionale prezentate 
spre aprobare Consiliului guvernatorilor 
fondului de dezvoltare macroregională 
trebuie să figureze pe lista proiectelor 
macroregionale incluse în programul 
pentru fondul de dezvoltare 
macroregională. Grupul de state membre 
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care au înființat un fond de dezvoltare 
macroregională sau Consiliul 
guvernatorilor fondului de dezvoltare 
macroregională verifică lista la doi ani 
după adoptarea programului pentru 
fondul de dezvoltare macroregională. La 
cererea grupului de state membre, lista 
poate fi revizuită cu scopul principal de a 
include proiectele macroregionale 
preconizate a fi finalizate până la finele 
anului 2022.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1455
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 92 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În evaluarea proiectelor mari 
Comisia apreciază dacă contribuția 
financiară ar putea provoca pierderi 
considerabile ale locurilor de muncă în 
locațiile existente din Uniunea 
Europeană, pentru a asigura faptul că 
finanțarea comunitară nu sprijină 
relocările operaționale în cadrul Uniunii;

Or. de

Amendamentul 1456
Mojca Kleva
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 92 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
cel târziu în termen de trei luni de la data 
transmiterii informațiilor de aprobare a 
unui proiect major în conformitate cu 
articolul 91. Decizia respectivă definește 
obiectul fizic, suma la care se aplică rata de 
cofinanțare pentru axa prioritară, 
indicatorii fizici și financiari pentru 
monitorizarea evoluției și contribuția 
preconizată a proiectului major la 
realizarea obiectivelor din cadrul axei sau 
axelor prioritare în cauză. O decizie de 
aprobare este condiționată de încheierea 
primului contract de lucrări în termen de 
doi ani de la data la care a fost luată 
decizia.

(2) Comisia adoptă o decizie privind
aprobarea unui proiect major, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
cel târziu în termen de trei luni de la data 
transmiterii informațiilor de aprobare a 
unui proiect major în conformitate cu 
articolul 91. Decizia respectivă definește 
obiectul fizic, suma la care se aplică rata de 
cofinanțare pentru axa prioritară, 
indicatorii fizici și financiari pentru 
monitorizarea evoluției și contribuția 
preconizată a proiectului major la 
realizarea obiectivelor din cadrul axei sau 
axelor prioritare în cauză. O decizie de 
aprobare de către Comisie este 
condiționată de încheierea primului 
contract de lucrări sau, în cazul unor 
operațiuni implementate în cadrul unor 
structuri de PPP, de semnarea 
contractului de PPP între organismul 
public și organismul privat în termen de
trei ani de la data aprobării. La cererea 
motivată în mod corespunzător a statului 
membru, în special în cazul întârzierilor 
cauzate de proceduri administrative și 
juridice legate de punerea în aplicare a 
proiectelor majore, formulată în perioada 
de trei ani, Comisia poate adopta o 
decizie, prin intermediul unui act delegat, 
cu privire la prelungirea perioadei cu 
maximum doi ani.

Or. en

Amendamentul 1457
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 92 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
cel târziu în termen de trei luni de la data 
transmiterii informațiilor de aprobare a 
unui proiect major în conformitate cu 
articolul 91. Decizia respectivă definește 
obiectul fizic, suma la care se aplică rata de 
cofinanțare pentru axa prioritară, 
indicatorii fizici și financiari pentru 
monitorizarea evoluției și contribuția 
preconizată a proiectului major la 
realizarea obiectivelor din cadrul axei sau 
axelor prioritare în cauză. O decizie de 
aprobare este condiționată de încheierea 
primului contract de lucrări în termen de 
doi ani de la data la care a fost luată 
decizia.

(2) Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
cel târziu în termen de trei luni de la data 
transmiterii informațiilor de aprobare a 
unui proiect major în conformitate cu 
articolul 91. Decizia respectivă definește 
obiectul fizic, suma la care se aplică rata de 
cofinanțare pentru axa prioritară, 
indicatorii fizici și financiari pentru 
monitorizarea evoluției și contribuția 
preconizată a proiectului major la 
realizarea obiectivelor din cadrul axei sau 
axelor prioritare în cauză. Aprobarea de 
către Comisie în temeiul articolului 92 
alineatele (1) și (2) este condiționată de 
încheierea primului contract de lucrări sau, 
în cazul unor operațiuni implementate în 
cadrul unor structuri de PPP, de 
semnarea contractului de PPP între 
organismul public și organismul privat în 
termen de trei ani de la data aprobării. La 
cererea motivată în mod corespunzător a 
statului membru, în special în cazul 
întârzierilor cauzate de proceduri 
administrative și juridice legate de 
punerea în aplicare a proiectelor majore, 
formulată în perioada de trei ani, Comisia 
poate adopta o decizie, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, cu privire 
la prelungirea perioadei cu maximum doi 
ani.

Or. en

Amendamentul 1458
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 92 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cheltuielile referitoare la proiectele 
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majore se pot include în cererile de plată 
după prezentarea către Comisie a unui 
proiect major.

Or. en

Amendamentul 1459
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 92 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care Comisia refuză să 
permită alocarea unei contribuții din partea 
fondurilor pentru un proiect major, aceasta 
comunică statului membru motivele 
refuzului în termenul prevăzut la 
alineatul (2).

(3) În cazul în care Comisia refuză să 
permită alocarea unei contribuții din partea 
fondurilor pentru un proiect major, aceasta 
comunică statului membru motivele 
refuzului în termenul prevăzut la 
alineatul (2). Cererile de plată ulterioare 
adoptării deciziei Comisiei trebui 
rectificate în consecință.

Or. en

Amendamentul 1460
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 92 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cheltuielile referitoare la proiectele 
majore nu se includ în cererile de plată 
înainte de adoptarea unei decizii de 
aprobare de către Comisie.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1461
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 92 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cheltuielile referitoare la proiectele 
majore nu se includ în cererile de plată 
înainte de adoptarea unei decizii de
aprobare de către Comisie.

(4) Cheltuielile referitoare la proiectele 
majore se pot include într-o cerere de plată 
după prezentarea către Comisie a 
proiectului major pentru aprobare.

Or. en

Amendamentul 1462
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 93 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un plan de acțiune comun este o 
operațiune care este definită și gestionată 
în funcție de produsele și rezultatele pe 
care le va obține. Acesta conține un grup 
de proiecte care nu constau în furnizarea de 
infrastructură sub responsabilitatea 
beneficiarului, ca parte a programului sau 
programelor operaționale. Realizările și 
rezultatele unui plan de acțiune comun se 
stabilesc de comun acord între statul 
membru și Comisie și contribuie la 
obiectivele specifice ale programelor 
operaționale și alcătuiesc baza contribuției 
din partea fondurilor. Rezultatele se referă 
la efectele directe ale planului de acțiune 
comun. Beneficiarul este un organism de 
drept public. Planurile de acțiune comune 
nu sunt considerate proiecte majore.

(1) Un plan de acțiune comun este o 
operațiune care este definită și gestionată 
în funcție de produsele și rezultatele pe 
care le va obține. Acesta conține un grup 
de proiecte și proiecte macroregionale
care nu constau în furnizarea de 
infrastructură sub responsabilitatea 
beneficiarului, ca parte a programului, 
programelor operaționale sau programelor
pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională. Realizările și rezultatele 
unui plan de acțiune comun se stabilesc de 
comun acord între statul membru sau 
grupul de state membre care au înființat 
un fond de dezvoltare macroregională și 
Comisie și contribuie la obiectivele 
specifice ale programelor operaționale și 
alcătuiesc baza contribuției din partea 
fondurilor. Rezultatele se referă la efectele 
directe ale planului de acțiune comun. 
Beneficiarul este un organism de drept 
public. Planurile de acțiune comune nu 
sunt considerate proiecte majore.

Or. sk
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Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 93 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția publică alocată unui plan de 
acțiune comun este de cel puțin 
10 000 000 EUR sau 20% din contribuția 
publică a programului sau programelor 
operaționale, în funcție de care dintre 
aceste sume este mai mică.

(2) Contribuția publică alocată unui plan de 
acțiune comun este de cel puțin 
10 000 000 EUR sau 20% din contribuția 
publică a programului sau programelor 
operaționale, în funcție de care dintre 
aceste sume este mai mică. Contribuția 
publică alocată unui plan de acțiune 
comun pentru fiecare stat membru poate 
fi de cel puțin 5 000 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 1464
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 93 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un plan de acțiune comun este o 
operațiune care este definită și gestionată 
în funcție de produsele și rezultatele pe 
care le va obține. Acesta conține un grup 
de proiecte care nu constau în furnizarea 
de infrastructură sub responsabilitatea 
beneficiarului, ca parte a programului sau 
programelor operaționale. Realizările și 

(1) Un plan de acțiune comun este o 
operațiune care este definită și gestionată 
în funcție de produsele și rezultatele pe 
care le va obține. Acesta conține un grup 
de proiecte derulate sub responsabilitatea 
beneficiarului, inclusiv autorități locale și 
regionale, ca parte a programului sau 
programelor operaționale. Realizările și 
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rezultatele unui plan de acțiune comun se 
stabilesc de comun acord între statul 
membru și Comisie și contribuie la 
obiectivele specifice ale programelor 
operaționale și alcătuiesc baza contribuției 
din partea fondurilor. Rezultatele se referă 
la efectele directe ale planului de acțiune 
comun. Beneficiarul este un organism de 
drept public. Planurile de acțiune comune 
nu sunt considerate proiecte majore.

rezultatele unui plan de acțiune comun se 
stabilesc de comun acord între statul 
membru și Comisie și contribuie la 
obiectivele specifice ale programelor 
operaționale și alcătuiesc baza contribuției 
din partea fondurilor. Rezultatele se referă 
la efectele directe ale planului de acțiune 
comun. Beneficiarul este un organism de 
drept public. Planurile de acțiune comune 
nu sunt considerate proiecte majore.

Or. en

Amendamentul 1465
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 93 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția publică alocată unui plan de 
acțiune comun este de cel puțin 
10 000 000 EUR sau 20% din contribuția 
publică a programului sau programelor 
operaționale, în funcție de care dintre 
aceste sume este mai mică.

(2) Contribuția publică alocată unui plan de 
acțiune comun este de cel puțin 
5 000 000 EUR sau 10% din contribuția 
publică a programului sau programelor 
operaționale, în funcție de care dintre 
aceste sume este mai mică.

Or. en

Amendamentul 1466
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 93 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția publică alocată unui plan de 
acțiune comun este de cel puțin 
10 000 000 EUR sau 20% din contribuția 
publică a programului sau programelor 
operaționale, în funcție de care dintre 
aceste sume este mai mică.

(2) Contribuția publică alocată unui plan de 
acțiune comun este de cel puțin XX XXX 
XXX EUR sau 20 % din contribuția publică 
a programului sau programelor 
operaționale, în funcție de care dintre 
aceste sume este mai mică.
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Or. es

Amendamentul 1467
Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 93 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția publică alocată unui plan de 
acțiune comun este de cel puțin 
10 000 000 EUR sau 20% din contribuția 
publică a programului sau programelor 
operaționale, în funcție de care dintre 
aceste sume este mai mică.

(2) Contribuția publică alocată unui plan de 
acțiune comun este de cel puțin 
5 000 000 EUR sau 10% din contribuția 
publică a programului sau programelor 
operaționale, în funcție de care dintre 
aceste sume este mai mică.

Or. en

Amendamentul 1468
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 93a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 93a
Decizia privind un proiect major

(1) Consiliul guvernatorilor fondului de 
dezvoltare macroregională evaluează un 
proiect macroregional pe baza 
informațiilor menționate la articolul 91, 
cu scopul de a stabili dacă sprijinul 
propus din partea fondurilor este 
justificat.
(2) Consiliul guvernatorilor fondului de 
dezvoltare macroregională adoptă o 
decizie cel târziu după trei luni de la 
furnizarea informațiilor pe baza cărora 
urmează a fi aprobat un proiect 
macroregional în conformitate cu 
articolul 91. Decizia respectivă conține o 
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descriere concretă a proiectului, suma 
acoperită de rata de cofinanțare pentru 
axa prioritară, indicatorii fizici și 
financiari pentru monitorizarea evoluției 
și contribuția preconizată a proiectelor 
macroregionale la realizarea obiectivelor 
din cadrul axei sau axelor prioritare în 
cauză. Decizia de aprobare este 
condiționată de încheierea unui prim 
contract de lucrări în termen de doi ani de 
la data la care a fost luată decizia.
(3) În cazul în care Consiliul 
guvernatorilor fondului de dezvoltare 
macroregională refuză să aprobe 
acordarea de sprijin din fonduri în 
favoarea unui proiect macroregional, 
acesta informează grupul de state membre 
care au înființat fondul de dezvoltare 
macroregională cu privire la motivele 
refuzului său în termenul indicat la 
alineatul (2).
(4) Cheltuielile asociate proiectelor 
macroregionale nu sunt incluse în 
cererile de plată până ce Consiliul 
guvernatorilor fondului de dezvoltare 
macroregională nu a adoptat o decizie 
favorabilă.
(5) Consiliul guvernatorilor fondului de 
dezvoltare macroregională informează 
Comisia asupra deciziei sale.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională. Aprobarea 
proiectelor macroregionale face obiectul unui regim special.

Amendamentul 1469
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 94 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru, autoritatea de 
management sau orice organism desemnat 
de drept public poate depune o propunere 
de plan de acțiune comun, în același timp 
cu, sau ulterior depunerii programelor 
operaționale în cauză. Acesta conține toate 
elementele menționate la articolul 95.

(1) Statul membru sau grupul de state 
membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională, autoritatea de 
management sau orice organism desemnat 
de drept public poate depune o propunere 
de plan de acțiune comun, în același timp, 
sau ulterior depunerii programelor 
operaționale și a programelor pentru 
fonduri de dezvoltare macroregională în 
cauză. Acesta conține toate elementele 
menționate la articolul 95.

Justificare
Ținând seama de amendamentele cu 
privire la componenta de inovare a 
cadrului strategic comun și la cooperarea 
macroregională reală bazată pe dialogul 
și consensul între statele membre care 
convin să înființeze un fond de dezvoltare 
macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui 
fond de dezvoltare macroregională.

Or. sk

Amendamentul 1470
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 94 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Un plan de acțiune comun acoperă 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 
31 decembrie 2022. Realizările și 
rezultatele unui plan de acțiune comun 
determină rambursarea doar în cazul în 
care sunt obținute după data deciziei de 
aprobare a planului de acțiune comun și 

(2) Un plan de acțiune comun acoperă 
întreaga perioadă de programare sau o 
parte din perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
2014 și 31 decembrie 2022. Realizările și 
rezultatele unui plan de acțiune comun 
determină rambursarea doar în cazul în 
care sunt obținute după data deciziei de 
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înainte de sfârșitul perioadei stabilite de 
punere în aplicare.

aprobare a planului de acțiune comun și 
înainte de sfârșitul perioadei stabilite de 
punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 1471
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 95 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. o analiză a necesităților de dezvoltare și 
a obiectivelor care justifică planul de 
acțiune comun, ținând cont de obiectivele 
programelor operaționale și, după caz, de 
recomandările specifice țării și de 
orientările generale ale politicilor 
economice ale statelor membre și ale 
Uniunii, în conformitate cu articolul 121 
alineatul (2), precum și de recomandările 
Consiliului de care statele membre țin 
seama în politicile lor de ocupare a forței 
de muncă în conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din tratat;

1. o analiză a necesităților de dezvoltare și 
a obiectivelor care justifică planul de 
acțiune comun, ținând cont de obiectivele 
programelor operaționale și programelor 
pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională și, după caz, de 
recomandările specifice țării și de 
orientările generale ale politicilor 
economice ale statelor membre și ale 
Uniunii, în conformitate cu articolul 121 
alineatul (2), precum și de recomandările 
Consiliului de care statele membre sau un 
grup de state membre care au înființat 
fonduri de dezvoltare macroregională țin 
seama în politicile lor de ocupare a forței 
de muncă în conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din tratat;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1472
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 95 – paragraful 1– punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. o analiză a necesităților de dezvoltare și 
a obiectivelor care justifică planul de 
acțiune comun, ținând cont de obiectivele 
programelor operaționale și, după caz, de 
recomandările specifice țării și de 
orientările generale ale politicilor 
economice ale statelor membre și ale 
Uniunii, în conformitate cu articolul 121 
alineatul (2), precum și de recomandările 
Consiliului de care statele membre țin 
seama în politicile lor de ocupare a forței 
de muncă în conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din tratat;

1. o analiză a necesităților de dezvoltare și 
a obiectivelor care justifică planul de 
acțiune comun, ținând cont de obiectivele 
programelor operaționale;

Or. fr

Amendamentul 1473
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 95 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. o analiză a necesităților de dezvoltare și 
a obiectivelor care justifică planul de 
acțiune comun, ținând cont de obiectivele 
programelor operaționale și, după caz, de 
recomandările specifice țării și de 
orientările generale ale politicilor 
economice ale statelor membre și ale 
Uniunii, în conformitate cu articolul 121 
alineatul (2), precum și de recomandările 
Consiliului de care statele membre țin 
seama în politicile lor de ocupare a forței 
de muncă în conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din tratat;

1. o analiză a necesităților de dezvoltare și 
a obiectivelor care justifică planul de 
acțiune comun, ținând cont de obiectivele 
programelor operaționale, ale strategiilor 
macroregionale și ale strategiilor privind 
bazinele maritime în cazurile în care 
acestea au un impact semnificativ și, după 
caz, de recomandările specifice țării și de 
orientările generale ale politicilor 
economice ale statelor membre și ale 
Uniunii, în conformitate cu articolul 121 
alineatul (2), precum și de recomandările 
Consiliului de care statele membre țin 
seama în politicile lor de ocupare a forței 
de muncă în conformitate cu articolul 148 
alineatul (4) din tratat;
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Or. en

Justificare

Fondurile ar trebui să fie strâns coordonate cu strategiile macroregionale și cu strategiile 
privind bazinele maritime în vederea asigurării unei alocări suficiente din fonduri pentru 
aceste strategii.

Amendamentul 1474
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 95 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. cadrul care descrie relația dintre 
obiectivele generale și specifice din planul 
de acțiune comun, obiectivele de etapă și 
țintele privind realizările și rezultatele, 
precum și proiectele sau tipurile de 
proiecte avute în vedere;

2. cadrul care descrie relația dintre 
obiectivele generale și specifice din planul 
de acțiune comun, obiectivele de etapă și 
țintele privind realizările și rezultatele, 
precum și proiectele și proiectele 
macroregionale planificate sau tipurile de 
proiecte și tipurile de proiecte 
macroregionale avute în vedere;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1475
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 95 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. o analiză a efectelor planului de acțiune 
comun asupra promovării egalității între 

6. o analiză a efectelor planului de acțiune 
comun asupra promovării egalității între 
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bărbați și femei și a prevenirii 
discriminării;

bărbați și femei și a prevenirii 
discriminării, menționate la articolul 7;

Or. en

Amendamentul 1476
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 95 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. o analiză a efectelor planului de acțiune 
comun asupra promovării egalității între 
bărbați și femei și a prevenirii 
discriminării;

6. o analiză a efectelor planului de acțiune
comun asupra promovării egalității între 
bărbați și femei și a prevenirii 
discriminării, după caz;

Or. en

Amendamentul 1477
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 95 – paragraful 1 – punctul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. o analiză a efectelor planului de 
acțiune comun asupra promovării 
incluziunii tuturor grupurilor care se 
confruntă cu sărăcia și excluziunea 
socială sau care sunt expuse acestor 
riscuri;

Or. en

Amendamentul 1478
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 95 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. o analiză a efectelor planului de acțiune 
comun asupra promovării dezvoltării 
durabile, după caz;

7. o analiză a efectelor planului de acțiune 
comun asupra promovării dezvoltării 
durabile, menționată la articolul 8;

Or. en

Amendamentul 1479
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 95 – paragraful 1 – punctul 9 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) planul de finanțare, pe program 
operațional și axe prioritare, inclusiv suma 
totală eligibilă și suma obținută din 
contribuție publică.

(c) planul de finanțare, pe program 
operațional sau program pentru un fond 
de dezvoltare macroregională și axe 
prioritare, inclusiv suma totală eligibilă și 
suma obținută din contribuție publică.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1480
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 95 – paragraful 1 – punctul 9 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) o situație actuală a măsurilor luate 
pentru a asocia partenerii pentru 
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elaborarea planului de acțiune comun și 
rolul acestora în ceea ce privește punerea 
în aplicare, monitorizarea și evaluarea;

Or. en

Amendamentul 1481
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 95 – paragraful 1 – punctul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. măsurile luate sau planificate în 
vederea implicării partenerilor menționați 
la articolul 5 din prezentul regulament în 
pregătirea, punerea în aplicare, evaluarea 
și monitorizarea planului de acțiune 
comun, inclusiv rolul acestora ca membri 
ai comitetului de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 1482
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 96 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia, în termen de trei 
luni de la prezentarea unei propuneri de 
plan de acțiune comun, consideră că acesta 
nu îndeplinește cerințele de evaluare, 
aceasta prezintă observații statului 
membru. Statul membru furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare solicitate și, dacă este cazul, 
revizuiește în consecință planul de acțiune 
comun.

În cazul în care Comisia, în termen de trei 
luni de la prezentarea unei propuneri de 
plan de acțiune comun, consideră că acesta 
nu îndeplinește cerințele de evaluare, 
aceasta prezintă observații statului membru 
sau grupului de state membre care au 
înființat un fond de dezvoltare 
macroregională. Statul membru sau 
grupul de state membre care au înființat 
un fond de dezvoltare macroregională
furnizează Comisiei toate informațiile 
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suplimentare necesare solicitate și, dacă 
este cazul, revizuiește în consecință planul 
de acțiune comun.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1483
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 96 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca toate observațiile să fi 
fost luate în considerare în mod 
corespunzător, Comisia adoptă o decizie de 
aprobare a planului de acțiune comun cel 
târziu la 6 luni de la prezentarea acestuia 
de către statul membru, dar nu înainte de 
adoptarea programelor operaționale în 
cauză.

(2) Cu condiția ca toate observațiile să fi 
fost luate în considerare în mod 
corespunzător, Comisia adoptă o decizie de 
aprobare a planului de acțiune comun cel 
târziu la 6 luni de la prezentarea acestuia 
de către statul membru sau grupul de state 
membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională, dar nu înainte 
de adoptarea programelor operaționale sau 
a programelor pentru fonduri de 
dezvoltare macroregională în cauză.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1484
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 96 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Decizia menționată la alineatul (2) 
menționează beneficiarul și obiectivele 
planului de acțiune comun, obiectivele de 
etapă și țintele privind realizările și 
rezultatele, costurile realizării acestor 
obiective de etapă și ținte privind 
realizările și rezultatele, precum și planul 
de finanțare pe program operațional și axe 
prioritare, inclusiv suma totală eligibilă și 
contribuția publică, perioada de punere în 
aplicare a planului de acțiune comun și, 
după caz, acoperirea geografică și 
grupurile țintă ale planului de acțiune 
comun.

(3) Decizia menționată la alineatul (2) 
menționează beneficiarul și obiectivele 
planului de acțiune comun, obiectivele de 
etapă și țintele privind realizările și 
rezultatele, costurile realizării acestor 
obiective de etapă și ținte privind 
realizările și rezultatele, precum și planul 
de finanțare pe program operațional sau 
program pentru un fond de dezvoltare 
macroregională și axe prioritare, inclusiv 
suma totală eligibilă și contribuția publică, 
perioada de punere în aplicare a planului de 
acțiune comun și, după caz, acoperirea 
geografică și grupurile-țintă ale planului de 
acțiune comun.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1485
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 96 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Comisia refuză să 
permită alocarea de contribuții din partea 
fondurilor pentru un plan de acțiune 
comun, aceasta comunică motivele 
refuzului statului membru în termenul 
prevăzut la alineatul (2).

(4) În cazul în care Comisia refuză să 
permită alocarea de contribuții din partea 
fondurilor pentru un plan de acțiune 
comun, aceasta comunică motivele 
refuzului statului membru sau grupului de 
state membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională în termenul 
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prevăzut la alineatul (2).

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1486
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statul membru sau autoritatea de 
management instituie un comitet director al 
planului de acțiune comun, distinct față de 
comitetul de monitorizare a programelor
operaționale. Comitetul director se 
întrunește de cel puțin două ori pe an.

(1) Statul membru sau grupul de state 
membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională sau autoritatea 
de management instituie un comitet 
director al planului de acțiune comun, 
distinct față de comitetul de monitorizare a 
programelor operaționale sau de comitetul 
de monitorizare al programului pentru un 
fond de dezvoltare macroregională. 
Comitetul director se întrunește de cel 
puțin două ori pe an.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1487
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 97 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Structura sa este stabilită de statul membru, 
de comun acord cu autoritatea de 
management, respectându-se principiul 
parteneriatului.

Structura sa este stabilită de statul membru 
sau de un grup de state membre care au 
înființat un fond de dezvoltare 
macroregională, de comun acord cu 
autoritatea de management, respectându-se 
principiul parteneriatului.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională..

Amendamentul 1488
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 97 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) analizează progresele înregistrate către 
realizarea obiectivelor de etapă, obținerea 
realizărilor și rezultatelor prevăzute în 
planul de acțiune comun;

(a) analizează progresele înregistrate către 
realizarea obiectivelor de etapă, obținerea 
realizărilor și rezultatelor prevăzute în 
planul de acțiune comun și transmite 
rezultatele comitetului de monitorizare;

Or. en

Amendamentul 1489
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 97 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) analizează și aprobă orice propunere de 
modificare a planului de acțiune comun 
pentru a lua în considerare orice chestiuni 
care afectează evoluția acestuia.

(b) analizează și aprobă orice propunere de 
modificare a planului de acțiune comun 
pentru a lua în considerare orice chestiuni 
care afectează evoluția acestuia și 
transmite rezultatele comitetului de 
monitorizare.

Or. en

Amendamentul 1490
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 97 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cererile de modificare a planurilor de 
acțiune comune prezentate de către un stat 
membru sunt motivate în mod 
corespunzător. Comisia evaluează dacă 
cererea de modificare este justificată, 
ținând seama de informațiile furnizate de 
statul membru. Comisia poate face 
observații și statul membru furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare. Comisia adoptă o decizie cu 
privire la o cerere de modificare în termen 
de cel mult trei luni de la prezentarea 
oficială a cererii de către statul membru, cu 
condiția ca orice observații făcute de 
Comisie să fi fost luate în considerare în 
mod corespunzător. Modificarea intră în 
vigoare de la data la care a fost luată 
decizia, cu excepția cazului în care se 
prevede altfel în decizie.

(3) Cererile de modificare a planurilor de 
acțiune comune prezentate de către un stat 
membru sau un grup de state membre 
care au înființat un fond de dezvoltare 
macroregională sunt motivate în mod 
corespunzător. Comisia evaluează dacă 
cererea de modificare este justificată, 
ținând seama de informațiile furnizate de 
statul membru sau grupul de state membre 
care au înființat un fond de dezvoltare 
macroregională. Comisia poate face 
observații și statul membru sau grupul de 
state membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională furnizează 
Comisiei toate informațiile suplimentare 
necesare. Comisia adoptă o decizie cu 
privire la o cerere de modificare în termen 
de cel mult trei luni de la prezentarea 
oficială a cererii de către statul membru 
sau grupul de state membre care au 
înființat fondul de dezvoltare 
macroregională, cu condiția ca orice 
observații făcute de Comisie să fi fost luate 
în considerare în mod corespunzător. 
Modificarea intră în vigoare de la data la 
care a fost luată decizia, cu excepția 
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cazului în care se prevede altfel în decizie.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1491
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 98 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Gestiunea financiară, controlul și 
auditul planului de acțiune comun au drept 
scop exclusiv de a verifica îndeplinirea 
condițiilor de plată definite în decizia de 
aprobare a planului de acțiune comun.

(2) Gestiunea financiară, controlul și 
auditul planului de acțiune comun au drept 
scop exclusiv de a verifica îndeplinirea 
condițiilor de plată definite în decizia de 
aprobare a planului de acțiune comun. În 
plus, statele membre în cauză sau 
regiunile în cauză pot decide cu privire la 
etapele de îndeplinire a cerințelor unui 
plan de acțiune comun și cu privire la o 
perioadă anuală sau multianuală pentru 
plăți.

Or. en

Amendamentul 1492
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o strategie de 
dezvoltare urbană sau o altă strategie 

eliminat
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teritorială sau pact, astfel cum sunt 
definite la articolul 12 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. … [FSE], necesită 
o abordare integrată care implică 
investiții în mai multe axe prioritare din 
unul sau mai multe programe 
operaționale, acțiunea se desfășoară ca o 
investiție teritorială integrată (denumită 
în continuare „ITI”).

Or. en

Amendamentul 1493
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – capitolul IV – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea teritorială Dezvoltarea teritorială 1

__________________
1 Întregul capitol IV „Dezvoltarea 
teritorială” este mutat în partea întâi din 
regulament.

Or. en

Amendamentul 1494
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o strategie de 
dezvoltare urbană sau o altă strategie 
teritorială sau pact, astfel cum sunt definite 
la articolul 12 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. … [FSE], necesită 
o abordare integrată care implică investiții 
în mai multe axe prioritare din unul sau 

(1) În cazul în care o strategie de 
dezvoltare urbană, o strategie de 
infrastructură, o altă strategie teritorială 
sau pact, astfel cum sunt definite la 
articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul 
…  (CE) nr. … [FSE], necesită o abordare 
integrată care implică investiții în mai 
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mai multe programe operaționale, acțiunea 
se desfășoară ca o investiție teritorială 
integrată (denumită în continuare „ITI”).

multe axe prioritare din unul sau mai multe 
programe operaționale, acțiunea se 
desfășoară ca o investiție teritorială 
integrată (denumită în continuare „ITI”).

Or. de

Amendamentul 1495
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o strategie de 
dezvoltare urbană sau o altă strategie 
teritorială sau pact, astfel cum sunt definite
la articolul 12 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. … [FSE], necesită 
o abordare integrată care implică investiții 
în mai multe axe prioritare din unul sau 
mai multe programe operaționale, acțiunea 
se desfășoară ca o investiție teritorială 
integrată (denumită în continuare „ITI”).

(1) În cazul în care o strategie de 
dezvoltare urbană durabilă, astfel cum este 
menționată la articolul 7 din 
Regulamentul …[FEDER] sau o altă 
strategie teritorială sau pact, astfel cum 
sunt menționate la articolul 12 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. … [FSE], 
necesită o abordare integrată care implică 
investiții în mai multe axe prioritare din 
unul sau mai multe programe operaționale, 
acțiunea se desfășoară ca o investiție 
teritorială integrată (denumită în continuare 
„ITI”).

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică faptul că statele membre au posibilitatea de a utiliza ITI pentru 
strategii de dezvoltare urbană durabilă, astfel cum se menționează în regulamentul propus 
privind FEDER și pentru alte tipuri de strategii teritoriale, astfel cum se menționează în 
regulamentul propus privind FSE.

Amendamentul 1496
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 1



AM\903906RO.doc 35/165 PE491.057v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o strategie de 
dezvoltare urbană sau o altă strategie 
teritorială sau pact, astfel cum sunt definite 
la articolul 12 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. … [FSE], necesită 
o abordare integrată care implică investiții 
în mai multe axe prioritare din unul sau 
mai multe programe operaționale, acțiunea 
se desfășoară ca o investiție teritorială 
integrată (denumită în continuare „ITI”).

(1) În cazul în care o strategie de 
dezvoltare urbană sau o altă strategie 
teritorială sau pact, astfel cum sunt definite 
la articolul 12 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. … [FSE], necesită 
o abordare integrată care implică investiții 
în mai multe axe prioritare din unul sau 
mai multe programe operaționale sau 
programe pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională, acțiunea se desfășoară ca 
o investiție teritorială integrată (denumită 
în continuare „ITI”).

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1497
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o strategie de 
dezvoltare urbană sau o altă strategie 
teritorială sau pact, astfel cum sunt definite 
la articolul 12 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. … [FSE], necesită 
o abordare integrată care implică investiții 
în mai multe axe prioritare din unul sau 
mai multe programe operaționale, acțiunea 
se desfășoară ca o investiție teritorială 
integrată (denumită în continuare „ITI”).

(1) În cazul în care o strategie de 
dezvoltare urbană sau o altă strategie 
teritorială sau pact, astfel cum sunt definite 
la articolul 12 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. … [FSE], necesită 
o abordare integrată, astfel cum este 
menționată la articolul 87 alineatul (1) 
literele (a), (b) și (d), care implică investiții 
în una sau mai multe axe prioritare din 
unul sau mai multe programe operaționale, 
acțiunea se desfășoară ca o investiție 
teritorială integrată (denumită în continuare 
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„ITI”).

Or. en

Amendamentul 1498
Alain Cadec, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care statele membre și 
regiunile participă la strategii 
macroregionale sau la strategii privind 
bazinele maritime, ITI sunt în 
conformitate cu aceste strategii.

Or. en

Justificare

Fondurile ar trebui să fie strâns coordonate cu strategiile macroregionale și cu strategiile 
privind bazinele maritime în vederea asigurării unei alocări suficiente din fonduri pentru 
aceste strategii.

Amendamentul 1499
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele operaționale relevante 
identifică ITI planificate și prevăd alocări 
financiare orientative din fiecare axă 
prioritară pentru fiecare ITI.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1500
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele operaționale relevante 
identifică ITI planificate și prevăd alocări 
financiare orientative din fiecare axă 
prioritară pentru fiecare ITI.

(2) Programele operaționale sau 
programele pentru un fond de dezvoltare 
macroregională relevante identifică ITI 
planificate și prevăd alocări financiare 
orientative din fiecare axă prioritară pentru 
fiecare ITI.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1501
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele operaționale relevante 
identifică ITI planificate și prevăd alocări 
financiare orientative din fiecare axă 
prioritară pentru fiecare ITI.

(2) Programele operaționale relevante 
identifică ITI planificate și prevăd alocări 
financiare orientative în cadrul fiecărei 
axe prioritare sau în cadrul axei 
prioritare implicate pentru ITI planificată.

Or. en

Amendamentul 1502
Peter Simon
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele operaționale relevante 
identifică ITI planificate și prevăd alocări 
financiare orientative din fiecare axă 
prioritară pentru fiecare ITI.

(2) Programele operaționale relevante 
identifică ITI planificate, pe baza listei 
indicative a orașelor, a zonelor urbane 
funcționale sau a altor zone funcționale 
teritoriale, în care trebuie realizate ITI și 
prevăd alocări financiare orientative pentru 
fiecare ITI. În cadrul unei ITI pot fi 
combinate între ele și puse în aplicare 
prioritățile de investiții din toate 
obiectivele tematice în conformitate cu 
articolul 9, independent de axele 
prioritare ale programelor operaționale.

Or. de

Justificare

Pentru a lua în considerare cât mai mult posibil o strategie integrată, durabilă, de dezvoltare 
urbană, regională sau teritorială prin intermediul noului instrument ITI și pentru a oferi 
posibilitatea de a răspunde în mod flexibil nevoilor locale de dezvoltare, definiția zonelor 
urbane care urmează a fi dezvoltate ar trebui să se orienteze în funcție de acestea, iar 
alocarea fondurilor către ITI ar trebui realizată chiar și fără referire la axele prioritare ale 
programelor operaționale.

Amendamentul 1503
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele operaționale relevante 
identifică ITI planificate și prevăd alocări 
financiare orientative din fiecare axă 
prioritară pentru fiecare ITI.

(2) Programele operaționale relevante 
identifică ITI planificate și prevăd alocări 
financiare orientative din fiecare axă 
prioritară pentru fiecare ITI. Pentru 
punerea în aplicare a ITI pot fi utilizate, 
de asemenea, obiectivele tematice, care nu 
sunt folosite în afara ITI.

Or. de
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Justificare

Departamentul de asistență a orașelor competent a semnalat faptul că este dificilă punerea în 
aplicare a ITI, în calitate de concept integrat, în cele trei obiective tematice ale FEDER care 
trebuie tratate în mod prioritar. Pentru a putea realiza dezvoltarea integrată în mod eficient 
sunt necesare mai multe axe prioritare. Întrucât până la 80 % dintre fonduri sunt rezervate 
pentru obiectivele tematice din cadrul FEDER și încă aproximativ 15 % sunt rezervate pentru 
alte scopuri, cu greu pot fi instalate axe prioritare suplimentare.

Amendamentul 1504
Manfred Weber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele operaționale relevante 
identifică ITI planificate și prevăd alocări 
financiare orientative din fiecare axă 
prioritară pentru fiecare ITI.

(2) Programele operaționale relevante 
prezintă procedura de selecție privind ITI 
planificate și prevăd alocări financiare 
orientative pentru fiecare ITI.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul privind articolul 87 alineatul (2) litera (c) punctul (iii), o 
punere în aplicare reușită a politicii de coeziune a UE după 2013 la nivel local necesită timp 
suficient pe teren pentru a elabora strategiile de dezvoltare pe care sunt bazate ITI.

Amendamentul 1505
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru sau autoritatea de 
management poate desemna unul sau mai 
multe organisme intermediare, inclusiv 
autorități locale, organisme de dezvoltare 
regională sau organizații 
neguvernamentale, care să gestioneze și 

eliminat
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să implementeze o ITI.

Or. en

Amendamentul 1506
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru sau autoritatea de 
management poate desemna unul sau mai 
multe organisme intermediare, inclusiv 
autorități locale, organisme de dezvoltare 
regională sau organizații 
neguvernamentale, care să gestioneze și să 
implementeze o ITI.

(3) Programele operaționale relevante 
identifică ITI planificate și prevăd alocări 
orientative din fiecare axă prioritară 
pentru fiecare ITI. Statul membru, grupul 
de state membre care au înființat un fond 
de dezvoltare macroregională sau 
autoritatea de management poate desemna 
unul sau mai multe organisme 
intermediare, inclusiv autorități locale, 
organisme de dezvoltare regională sau 
organizații neguvernamentale, care să 
gestioneze și să implementeze o ITI.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1507
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru sau autoritatea de (3) Statul membru sau autoritatea de 
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management poate desemna unul sau mai 
multe organisme intermediare, inclusiv 
autorități locale, organisme de dezvoltare 
regională sau organizații 
neguvernamentale, care să gestioneze și să 
implementeze o ITI.

management poate desemna unul sau mai 
multe organisme intermediare, inclusiv 
autorități locale, organisme de dezvoltare 
regională sau organizații neguvernamentale
sau grupurile de acțiune locală 
menționate la articolul 30, care să 
gestioneze și să implementeze o ITI.
Trebuie asigurată coerența ITI cu 
strategiile regionale de dezvoltare 
durabilă la nivel regional.

Or. en

Amendamentul 1508
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statul membru sau autoritățile de 
management relevante se asigură că 
sistemul de monitorizare pentru 
programul operațional prevede 
identificarea operațiunilor și realizărilor 
unei axe prioritare care contribuie la o 
ITI.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1509
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statul membru sau autoritățile de 
management relevante se asigură că 
sistemul de monitorizare pentru programul 
operațional prevede identificarea 
operațiunilor și realizărilor unei axe 

(4) Statul membru, grupul de state 
membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională sau autoritățile 
de management relevante se asigură că 
sistemul de monitorizare pentru programul 
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prioritare care contribuie la o ITI. operațional sau programul pentru un fond 
de dezvoltare macroregională prevede 
identificarea operațiunilor și realizărilor 
unei axe prioritare care contribuie la o ITI.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.

Amendamentul 1510
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statul membru sau autoritățile de 
management relevante se asigură că 
sistemul de monitorizare pentru programul 
operațional prevede identificarea 
operațiunilor și realizărilor unei axe 
prioritare care contribuie la o ITI.

(4) Statul membru sau autoritățile de 
management relevante se asigură că 
sistemul de monitorizare pentru programul 
operațional prevede identificarea 
operațiunilor și realizărilor unei ITI.

Or. en

Amendamentul 1511
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 99 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statul membru sau autoritățile de 
management relevante se asigură că 
sistemul de monitorizare pentru programul 
operațional prevede identificarea 

(4) Statul membru sau autoritățile de 
management relevante se asigură că 
sistemul de monitorizare pentru programul 
operațional prevede identificarea 
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operațiunilor și realizărilor unei axe 
prioritare care contribuie la o ITI.

operațiunilor și realizărilor unei axe 
prioritare care contribuie la o ITI. Dacă o 
ITI este susținută de mai mult de un 
program sau o axă prioritară, 
operațiunile și rezultatele pot fi alocate la 
nivelul ITI fără a fi atribuite unei 
anumite priorități.

Or. en

Amendamentul 1512
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 100 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice probleme care afectează evoluția 
programului operațional;

(a) orice probleme care afectează evoluția 
programului operațional sau a 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1513
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 100 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) punerea în aplicare a proiectelor 
majore;

(d) punerea în aplicare a proiectelor și a 
proiectelor macroregionale majore;

Or. sk



PE491.057v01-00 44/165 AM\903906RO.doc

RO

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1514
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 100 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiunile de promovare a egalității de 
șanse între femei și bărbați, a șanselor 
egale și a nediscriminării, inclusiv a 
accesibilității pentru persoanele cu 
handicap;

(f) acțiunile de asigurare a egalității de 
șanse între femei și bărbați, a șanselor 
egale și a nediscriminării, inclusiv a 
accesibilității pentru persoanele cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 1515
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 100 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiunile de promovare a egalității de 
șanse între femei și bărbați, a șanselor 
egale și a nediscriminării, inclusiv a 
accesibilității pentru persoanele cu 
handicap;

(f) acțiunile de luare în considerare a 
egalității de șanse între femei și bărbați, a 
șanselor egale și a nediscriminării, inclusiv 
a accesibilității pentru persoanele cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 1516
Giommaria Uggias
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 100 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) acțiuni destinate combaterii sărăciei 
și promovării integrării sociale a 
categoriilor de persoane defavorizate;

Or. it

Amendamentul 1517
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 100 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) acțiunile menite să promoveze
dezvoltarea durabilă;

(g) acțiunile menite să ia în considerare
dezvoltarea durabilă;

Or. en

Amendamentul 1518
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 100 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) acțiunile din programul operațional 
referitoare la îndeplinirea condițiilor 
ex ante;

(h) acțiunile din programul operațional sau 
programul pentru un fond de dezvoltare 
macroregională referitoare la îndeplinirea 
condițiilor ex ante;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.
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Amendamentul 1519
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 100 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) instrumentele financiare. (i) implementarea instrumentelor
financiare.

Or. en

Amendamentul 1520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 100 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rapoartele de implementare anuale și 
finale;

(b) rapoartele de implementare anuale și 
finale și rapoartele de progres din 2017 și 
2019;

Or. en

Amendamentul 1521
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 100 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) planul de evaluare pentru programul 
operațional și orice modificare a planului;

(c) planul de evaluare pentru programul 
operațional sau programul pentru un fond 
de dezvoltare macroregională și orice 
modificare a planului;
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Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1522
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 100 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) strategia de comunicare a programului 
operațional și orice modificare a strategiei;

(d) strategia de comunicare a programului 
operațional sau a programului pentru un 
fond de dezvoltare macroregională și orice 
modificare a strategiei;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1523
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 100 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice propunere înaintată de autoritatea 
de management pentru orice fel de 
modificare a programului operațional.

(e) orice propunere înaintată de autoritatea 
de management pentru orice fel de 
modificare a programului operațional sau a 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională.

Or. sk



PE491.057v01-00 48/165 AM\903906RO.doc

RO

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1524
Iosif Matula, Iuliu Winkler, Petru Constantin Luhan, Andrey Kovatchev

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 30 aprilie 2016 și până la data 
de 30 aprilie din fiecare an ulterior până la 
și inclusiv 2022, statul membru prezintă 
Comisiei un raport anual în conformitate 
cu articolul 44 alineatul (1). Raportul 
prezentat în 2016 se referă la anii financiari 
2014 și 2015, precum și la intervalul de 
timp cuprins între data de validare a 
eligibilității cheltuielilor și 31 decembrie 
2013.

(1) Până la 30 iunie 2016 și până la data de 
30 iunie din fiecare an ulterior până la și 
inclusiv 2022, statul membru prezintă 
Comisiei un raport anual de implementare 
în conformitate cu articolul 44 alineatul 
(1). Raportul prezentat în 2016 se referă la 
anii financiari 2014 și 2015, precum și la 
intervalul de timp cuprins între data de 
validare a eligibilității cheltuielilor și 31 
decembrie 2013.

Or. en

Amendamentul 1525
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a abordării integrate a dezvoltării 
teritoriale, inclusiv a dezvoltării urbane 
durabile și a dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității în cadrul 
programului operațional;

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a abordării integrate a dezvoltării 
teritoriale, inclusiv a dezvoltării teritoriilor 
care se confruntă cu deficiențe 
demografice și naturale grave sau 
permanente, a dezvoltării urbane durabile 
și a dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității în cadrul 
programului operațional;
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Or. en

Amendamentul 1526
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a abordării integrate a dezvoltării 
teritoriale, inclusiv a dezvoltării urbane 
durabile și a dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității în cadrul 
programului operațional

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a abordării integrate a dezvoltării 
teritoriale, inclusiv a dezvoltării urbane 
durabile, a dezvoltării teritoriilor care se 
confruntă cu handicapuri naturale sau 
demografice permanente și severe și a 
dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității în cadrul 
programului operațional;

Or. fr

Amendamentul 1527
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a abordării integrate a dezvoltării 
teritoriale, inclusiv a dezvoltării urbane 
durabile și a dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității în cadrul 
programului operațional;

(a) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a abordării integrate a dezvoltării 
teritoriale, inclusiv a dezvoltării teritoriilor 
care se confruntă cu deficiențe 
demografice și naturale grave sau 
permanente, a dezvoltării urbane durabile 
și a dezvoltării locale plasate sub 
responsabilitatea comunității în cadrul 
programului operațional;

Or. en
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Amendamentul 1528
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) progresele realizate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a acțiunilor menite să 
consolideze capacitatea autorităților 
statelor membre și a beneficiarilor de a 
administra și a utiliza fondurile;

eliminată

Or. en

Amendamentul 1529
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a unor eventuale acțiuni 
transnaționale și interregionale;

(c) după caz, progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a strategiilor 
macroregionale și a strategiilor privind 
bazinele maritime și a oricărei alte acțiuni 
transnaționale și interregionale;

Or. en

Justificare

Fondurile ar trebui să fie strâns coordonate cu strategiile macroregionale și cu strategiile 
privind bazinele maritime în vederea asigurării unei alocări suficiente din fonduri pentru 
aceste strategii.

Amendamentul 1530
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a unor eventuale acțiuni 
transnaționale și interregionale;

(c) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a unor eventuale acțiuni 
transnaționale și interregionale, după caz;

Or. en

Amendamentul 1531
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiunile specifice luate pentru a 
promova egalitatea între bărbați și femei și 
pentru a preveni discriminarea, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap și măsurile puse în aplicare 
pentru a asigura integrarea dimensiunii de 
gen în programul operațional și în 
operațiuni; 

(e) acțiunile specifice luate pentru a 
promova egalitatea între bărbați și femei și 
pentru a preveni discriminarea, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap și măsurile puse în aplicare 
pentru a asigura integrarea dimensiunii de 
gen în programul operațional și în 
operațiuni, precum și măsurile specifice 
adoptate pentru combaterea sărăciei și 
integrarea socială a grupurilor de 
persoane vulnerabile;

Or. it

Amendamentul 1532
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) măsuri adoptate pentru a promova 
șansele egale de reușită a tinerilor, 
educația tuturor tinerilor în domeniul 
culturii și șansele egale de acces a 
tinerilor la sport, activități recreative și 



PE491.057v01-00 52/165 AM\903906RO.doc

RO

vacanțe 

Or. fr

Amendamentul 1533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) acțiunile efectuate în vederea 
promovării dezvoltării durabile în 
conformitate cu articolul 8;

(f) acțiunile efectuate în vederea 
promovării dezvoltării durabile în 
conformitate cu articolul 8, în vederea 
adaptării și a combaterii schimbărilor 
climatice și în vederea promovării 
respectării și conservării mediului, a 
biodiversității și a ecosistemelor.

Or. fr

Amendamentul 1534
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) progresele realizate în punerea în 
aplicare a acțiunilor din domeniul inovării 
sociale, după caz; 

(h) progresele realizate în punerea în 
aplicare a acțiunilor din domeniul inovării 
sociale și al economiei sociale, după caz; 

Or. fr

Amendamentul 1535
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în ceea ce privește comunitățile 
marginalizate, inclusiv, dacă este cazul, 
resursele financiare utilizate;

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
provocărilor demografice regionale și 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de deficiențe 
demografice și naturale grave sau 
permanente, sărăcie sau ale grupurilor 
țintă expuse cel mai mult riscului de 
discriminare sau excludere, în special în 
ceea ce privește comunitățile 
marginalizate, inclusiv, dacă este cazul, 
resursele financiare utilizate;

Or. en

Amendamentul 1536
Fiorello Provera

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în ceea ce privește comunitățile 
marginalizate, inclusiv, dacă este cazul, 
resursele financiare utilizate;

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice din zonele care se 
confruntă cu handicapuri naturale sau 
demografice permanente și severe, din 
zonele geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă expuse cel 
mai mult riscului de discriminare sau 
excludere, în special în ceea ce privește 
comunitățile marginalizate, inclusiv, dacă 
este cazul, resursele financiare utilizate;

Or. fr

Amendamentul 1537
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 101 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în ceea ce privește comunitățile 
marginalizate, inclusiv, dacă este cazul,
resursele financiare utilizate;

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excluziune 
socială, în special în ceea ce privește 
comunitățile marginalizate, inclusiv 
resursele financiare utilizate;

Or. en

Amendamentul 1538
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea a treia – articolul 101 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în ceea ce privește comunitățile 
marginalizate, inclusiv, dacă este cazul, 
resursele financiare utilizate;

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice ale zonelor geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor-țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în ceea ce privește comunitățile 
marginalizate și persoanele cu handicap, 
inclusiv, dacă este cazul, resursele 
financiare utilizate;

Or. xm

Justificare

Includerea persoanelor cu handicap completează alineatul, garantând în același timp 
compatibilitatea cu alte dispoziții din regulament.
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Amendamentul 1539
Marian Harkin, Catherine Bearder

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în ceea ce privește comunitățile 
marginalizate, inclusiv, dacă este cazul, 
resursele financiare utilizate;

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în ceea ce privește comunitățile 
marginalizate și persoanele cu handicap, 
inclusiv, dacă este cazul, resursele 
financiare utilizate;

Or. en

Amendamentul 1540
Mojca Kleva

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în ceea ce privește comunitățile 
marginalizate, inclusiv, dacă este cazul, 
resursele financiare utilizate;

(i) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice din zonele geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în ceea ce privește femeile, 
comunitățile marginalizate și persoanele 
cu handicap, inclusiv, dacă este cazul, 
resursele financiare utilizate;

Or. en

Amendamentul 1541
Richard Seeber
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) implicarea partenerilor în 
implementarea, monitorizarea și 
evaluarea programului operațional.

eliminată

Or. en

Amendamentul 1542
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101 – alineatul 3 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) implementarea priorităților și a 
principiilor din „Small Business Act” 
pentru Europa;

Or. en

Amendamentul 1543
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 101a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101a
Rapoarte de implementare pentru 

obiectivul de cooperare macroregională
(1) Până la 30 aprilie 2016 și până la data 
de 30 aprilie din fiecare an ulterior până 
în 2022 inclusiv, grupul de state membre 
care au înființat un fond de dezvoltare 
macroregională prezintă Comisiei un 
raport anual în conformitate cu 
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articolul 44 alineatul (1). Raportul 
prezentat în 2016 se referă la exercițiile 
financiare 2014 și 2015, precum și la 
intervalul de timp cuprins între data de 
validare a eligibilității cheltuielilor și 
31 decembrie 2013.
(2) Rapoartele anuale de implementare 
prezintă informații privind:
(a) punerea în aplicare a programului 
pentru fondul de dezvoltare 
macroregională în conformitate cu 
articolul 44 alineatul (2);

(b) progresele înregistrate în pregătirea și 
implementarea proiectelor 
macroregionale și a planurilor de acțiune 
comune.
(3) Rapoartele anuale de implementare 
prezentate în 2017 și 2019 stabilesc și 
evaluează informațiile solicitate în 
temeiul articolului 44 alineatele (3) și (4), 
informațiile menționate la alineatul (2), 
precum și:
(c) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a abordării integrate a dezvoltării 
macroregionale în cadrul programului 
pentru fondul de dezvoltare 
macroregională;
(d) progresele realizate în punerea în 
aplicare a acțiunilor menite să 
consolideze capacitatea autorităților 
statelor membre și a beneficiarilor de a 
administra și a utiliza fondurile;
(e) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a unor eventuale acțiuni 
transnaționale și interregionale;
(f) progresele înregistrate în punerea în 
aplicare a planului de evaluare și a 
măsurilor luate pe baza rezultatelor 
evaluărilor;
(g) acțiunile specifice luate pentru a 
promova egalitatea între bărbați și femei 
și pentru a preveni discriminarea, inclusiv 
accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap, și măsurile puse în aplicare 
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pentru a asigura integrarea dimensiunii 
de gen în programul pentru fondul de 
dezvoltare macroregională și în 
operațiuni;
(h) acțiunile efectuate în vederea 
promovării dezvoltării durabile în 
conformitate cu articolul 8;
(i) rezultatele măsurilor de informare și 
de publicitate ale fondurilor, efectuate în 
temeiul strategiei de comunicare;
(j) progresele realizate în punerea în 
aplicare a acțiunilor din domeniul 
inovării sociale, după caz;
(k) progresele realizate în punerea în 
aplicare a unor măsuri care să răspundă 
nevoilor specifice ale zonelor geografice 
cele mai afectate de sărăcie sau ale 
grupurilor-țintă expuse cel mai mult 
riscului de discriminare sau excludere, în 
special în ceea ce privește comunitățile 
marginalizate, inclusiv, dacă este cazul, 
resursele financiare utilizate;
(l) implicarea partenerilor în punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programului pentru fondul de dezvoltare 
macroregională.
(4) Rapoartele de implementare anuale și 
finale se întocmesc conform modelelor 
adoptate de Comisie prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare. Aceste 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 143 alineatul (2).

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun și la cooperarea macroregională reală bazată pe dialogul și consensul între statele 
membre care convin să înființeze un fond de dezvoltare macroregională sau între statele care 
aderă la un acord privind înființarea unui fond de dezvoltare macroregională.



AM\903906RO.doc 59/165 PE491.057v01-00

RO

Amendamentul 1544
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 102

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 102 eliminat
Transmiterea datelor financiare
(1) Până la 31 ianuarie, 30 aprilie, 31 
iulie și respectiv 31 octombrie, autoritatea 
de management transmite în format 
electronic către Comisie, în scopul 
monitorizării, pentru fiecare program 
operațional și pe axe prioritare:
(a) costurile eligibile publice și totale ale 
operațiunilor și numărul operațiunilor 
selectate să beneficieze de contribuții;
(b) costul eligibil public și total al 
contractelor sau al altor angajamente 
juridice încheiate de beneficiari la 
punerea în aplicare a operațiunilor 
selectate să beneficieze de contribuții;
(c) cheltuielile totale eligibile declarate de 
beneficiari către autoritatea de 
management.
(2) În plus, transmiterea de la 31 ianuarie 
conține datele menționate anterior, 
defalcate pe categorii de intervenție.
Această transmitere se consideră a 
îndeplini cerința de prezentare a datelor 
financiare prevăzută la articolul 44 
alineatul (2).
(3) O estimare a sumei pentru care statele 
membre preconizează să depună cererile 
de plată pentru anul financiar în curs și 
pentru cel următor însoțește transmiterea
rapoartelor care trebuie prezentate până 
la 31 ianuarie și respectiv 31 iulie.
(4) Data limită pentru datele transmise în 
temeiul prezentului articol este sfârșitul 
lunii anterioare lunii de depunere.
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Or. de

Justificare

Cerințele de raportare ar crește în mod semnificativ atât în ceea ce privește volumul, cât și 
frecvența, în raport cu perioada de finanțare curentă . Acest lucru implică prea multe 
capacități și afectează implementarea de conținut.

Amendamentul 1545
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 102 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 ianuarie, 30 aprilie, 31 
iulie și respectiv 31 octombrie, autoritatea 
de management transmite în format 
electronic către Comisie, în scopul 
monitorizării, pentru fiecare program 
operațional și pe axe prioritare:

eliminat

(a) costurile eligibile publice și totale ale 
operațiunilor și numărul operațiunilor 
selectate să beneficieze de contribuții;
(b) costul eligibil public și total al 
contractelor sau al altor angajamente 
juridice încheiate de beneficiari la 
punerea în aplicare a operațiunilor 
selectate să beneficieze de contribuții;
(c) cheltuielile totale eligibile declarate de 
beneficiari către autoritatea de 
management.

Or. en

Amendamentul 1546
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 102 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 ianuarie, 30 aprilie, 31 iulie 
și respectiv 31 octombrie, autoritatea de 
management transmite în format electronic 
către Comisie, în scopul monitorizării, 
pentru fiecare program operațional și pe 
axe prioritare:

(1) Până la 31 ianuarie și respectiv 31 iulie, 
autoritatea de management transmite în 
format electronic către Comisie, în scopul 
monitorizării, pentru fiecare program 
operațional și pe axe prioritare:

Or. en

Amendamentul 1547
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 102 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 ianuarie, 30 aprilie, 31 iulie 
și respectiv 31 octombrie, autoritatea de 
management transmite în format electronic 
către Comisie, în scopul monitorizării, 
pentru fiecare program operațional și pe 
axe prioritare:

(1) Până la 31 ianuarie, 30 aprilie, 31 iulie 
și respectiv 31 octombrie, autoritatea de 
management transmite în format electronic 
către Comisie, în scopul monitorizării, 
pentru fiecare program operațional sau 
program pentru un fond de dezvoltare 
macroregională și pe axe prioritare:

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1548
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 102 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 ianuarie, 30 aprilie, 31 iulie (1) Până la 30 aprilie și 31 octombrie, 
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și respectiv 31 octombrie, autoritatea de 
management transmite în format electronic 
către Comisie, în scopul monitorizării, 
pentru fiecare program operațional și pe 
axe prioritare:

autoritatea de management transmite în 
format electronic către Comisie, în scopul 
monitorizării, pentru fiecare program 
operațional și pe axe prioritare:

Or. de

Justificare

În conformitate cu obiectivul privind simplificarea administrativă și cu accentuarea 
implementării de conținut a proiectelor, transmiterea datelor financiare ar trebui să se 
orienteze mai mult după principiul proporționalității.

Amendamentul 1549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 102 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 ianuarie, 30 aprilie, 31 iulie 
și respectiv 31 octombrie, autoritatea de 
management transmite în format electronic 
către Comisie, în scopul monitorizării, 
pentru fiecare program operațional și pe 
axe prioritare:

(1) Până la 31 ianuarie și 31 iulie, 
autoritatea de management transmite în 
format electronic către Comisie, în scopul 
monitorizării, pentru fiecare program 
operațional și pe axe prioritare:

Or. fr

Amendamentul 1550
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 102 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul eligibil public și total al 
contractelor sau al altor angajamente 
juridice încheiate de beneficiari la 
punerea în aplicare a operațiunilor 
selectate să beneficieze de contribuții;

eliminată
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Or. en

Amendamentul 1551
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 102 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus, transmiterea de la 31 ianuarie 
conține datele menționate anterior, 
defalcate pe categorii de intervenție. 
Această transmitere se consideră a 
îndeplini cerința de prezentare a datelor 
financiare prevăzută la articolul 44 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1552
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 102 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În plus, transmiterea de la 31 ianuarie 
conține datele menționate anterior, 
defalcate pe categorii de intervenție. 
Această transmitere se consideră a 
îndeplini cerința de prezentare a datelor 
financiare prevăzută la articolul 44 
alineatul (2).

(2) În plus, transmiterea de la 30 aprilie 
conține datele menționate anterior, 
defalcate pe categorii de intervenție. 
Această transmitere se consideră a 
îndeplini cerința de prezentare a datelor 
financiare prevăzută la articolul 44 
alineatul (2).

Or. de

Justificare

În conformitate cu obiectivul privind simplificarea administrativă și cu accentuarea 
implementării de conținut a proiectelor, transmiterea datelor financiare ar trebui să se 
orienteze mai mult după principiul proporționalității.
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Amendamentul 1553
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 102 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O estimare a sumei pentru care statele 
membre preconizează să depună cererile 
de plată pentru anul financiar în curs și 
pentru cel următor însoțește transmiterea 
rapoartelor care trebuie prezentate până 
la 31 ianuarie și respectiv 31 iulie.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1554
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 102 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O estimare a sumei pentru care statele 
membre preconizează să depună cererile de 
plată pentru anul financiar în curs și pentru 
cel următor însoțește transmiterea 
rapoartelor care trebuie prezentate până la 
31 ianuarie și respectiv 31 iulie.

(3) O estimare a sumei pentru care statele 
membre preconizează să depună cererile de 
plată pentru anul financiar în curs și pentru 
cel următor însoțește transmiterea 
rapoartelor care trebuie prezentate până la 
30 aprilie.

Or. de

Justificare

În conformitate cu obiectivul privind simplificarea administrativă și cu accentuarea 
implementării de conținut a proiectelor, transmiterea datelor financiare ar trebui să se 
orienteze mai mult după principiul proporționalității.

Amendamentul 1555
Richard Seeber
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 102 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Data limită pentru datele transmise în 
temeiul prezentului articol este sfârșitul 
lunii anterioare lunii de depunere.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1556
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 102 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O estimare a sumei pentru care statele 
membre preconizează să depună cererile de 
plată pentru anul financiar în curs și pentru 
cel următor însoțește transmiterea 
rapoartelor care trebuie prezentate până la 
31 ianuarie și, respectiv, 31 iulie.

(4) O estimare a sumei pentru care statele 
membre sau un grup de state membre care 
au înființat un fond de dezvoltare 
macroregională preconizează să depună 
cererile de plată pentru exercițiul financiar 
în curs și pentru cel următor însoțește 
transmiterea rapoartelor care trebuie 
prezentate până la 31 ianuarie și, respectiv,
31 iulie.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1557
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 103 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul Comisiei menționat la articolul 
175 din tratat cuprinde:

(1) Raportul Comisiei menționat la 
articolul 175 din tratat cuprinde în special:

Or. en

Amendamentul 1558
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 103 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul conține, de asemenea, dacă este 
cazul, orice propunere cu privire la 
măsuri sau politici care ar trebui adoptate 
pentru a consolida coeziunea economică, 
socială și teritorială, precum și pentru a 
asigura concretizarea priorităților 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1559
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 104 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de management întocmește 
un plan de evaluare pentru fiecare program 
operațional. Planul de evaluare este 
prezentat în prima reuniune a comitetului 
de monitorizare. Atunci când un singur 
comitet de monitorizare este responsabil 
pentru mai mult de un program operațional, 
un singur plan de evaluare poate include 
toate programele operaționale în cauză.

(1) Autoritatea de management întocmește 
un plan de evaluare pentru fiecare program 
operațional sau program pentru un fond 
de dezvoltare macroregională. Planul de 
evaluare este prezentat în prima reuniune a 
comitetului de monitorizare. Atunci când 
un singur comitet de monitorizare este 
responsabil pentru mai mult de un program 
operațional, un singur plan de evaluare 
poate include toate programele 
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operaționale în cauză.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1560
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 104 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de management întocmește 
un plan de evaluare pentru fiecare program 
operațional. Planul de evaluare este 
prezentat în prima reuniune a comitetului 
de monitorizare. Atunci când un singur 
comitet de monitorizare este responsabil 
pentru mai mult de un program operațional, 
un singur plan de evaluare poate include 
toate programele operaționale în cauză.

(1) Autoritatea de management întocmește 
un plan de evaluare pentru fiecare program 
operațional. Planul de evaluare este 
prezentat împreună cu primul raport de 
implementare. Atunci când un singur 
comitet de monitorizare este responsabil 
pentru mai mult de un program operațional, 
un singur plan de evaluare poate include 
toate programele operaționale în cauză.

Or. en

Amendamentul 1561
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 104 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2020, 
autoritățile de management prezintă 
Comisiei, pentru fiecare program, un 
raport care sintetizează constatările 
evaluărilor efectuate în timpul perioadei 
de programare, inclusiv o evaluare a 
principalelor realizări și rezultate ale 

eliminat
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programului.

Or. en

Amendamentul 1562
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 104 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Până la 31 decembrie 2020, autoritățile 
de management prezintă Comisiei, pentru 
fiecare program, un raport care sintetizează 
constatările evaluărilor efectuate în timpul 
perioadei de programare, inclusiv o 
evaluare a principalelor realizări și 
rezultate ale programului.

(2) Până la 31 decembrie 2020, autoritățile 
de management prezintă Comisiei, pentru 
fiecare program sau program pentru un 
fond de dezvoltare macroregională, un 
raport care sintetizează constatările 
evaluărilor efectuate în timpul perioadei de 
programare, inclusiv o evaluare a 
principalelor realizări și rezultate ale 
programului sau programului pentru un 
fond de dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1563
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 104 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia efectuează evaluări ex post, în 
strânsă colaborare cu statele membre și 
autoritățile de management.

(3) Comisia efectuează evaluări ex post, în 
strânsă colaborare cu statele membre sau 
un grup de state membre care au înființat 
un fond de dezvoltare macroregională și 
autoritățile de management.
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Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1564
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 105 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și autoritățile de 
management sunt responsabile pentru:

(1) Statele membre sau grupul de state 
membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională și autoritățile 
de management sunt responsabile pentru:

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1565
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 105 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurarea înființării unui site internet 
unic sau a unui portal unic de internet care 
oferă informații și acces la toate 
programele operaționale din statul membru 
respectiv;

(a) asigurarea înființării unui site internet 
unic sau a unui portal unic de internet care 
oferă informații și acces la toate 
programele operaționale din statul membru 
respectiv sau programele pentru fonduri 
de dezvoltare macroregională din 
macroregiunile respective;

Or. sk
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Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1566
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 105 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigurarea înființării unui site internet 
unic sau a unui portal unic de internet care 
oferă informații și acces la toate 
programele operaționale din statul membru 
respectiv;

(a) asigurarea înființării unui site internet 
unic sau a unui portal unic de internet care 
oferă informații și acces la toate 
programele operaționale din statul membru 
respectiv, inclusiv documente de 
programare, observații primite de la 
public și de la parteneri și modul în care 
acestea au fost luate în considerare 
(inclusiv o justificare în cazul 
respingerii);

Or. en

Amendamentul 1567
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 105 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informarea potențialilor beneficiari 
despre oportunități de finanțare în cadrul 
programelor operaționale;

(b) informarea potențialilor beneficiari 
despre oportunități de finanțare în cadrul 
programelor operaționale sau al 
programelor pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională;

Or. sk
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Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1568
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 105 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) informarea cetățenilor Uniunii cu 
privire la rolul și realizările politicii de 
coeziune și al fondurilor prin acțiuni de 
informare și comunicare cu privire la 
rezultatele și impactul contractelor de 
parteneriat, ale programelor operaționale și 
ale operațiunilor.

(c) informarea cetățenilor Uniunii cu 
privire la rolul și realizările politicii de 
coeziune și al fondurilor prin acțiuni de 
informare și comunicare cu privire la 
rezultatele și impactul contractelor de 
parteneriat, ale programelor operaționale 
sau programelor pentru fonduri de 
dezvoltare macroregională și ale 
operațiunilor.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1569
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 105 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informarea publicului cu privire la 
calendarele de programare și cu privire la 
calendarele prevăzute ale tuturor 
proceselor de consultare publică conexe, 
în toate etapele pregătirii contractului de 
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parteneriat și a programelor;

Or. en

Amendamentul 1570
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 105 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informarea publicului cu privire la 
calendarul de programare și cu privire la 
termenele prevăzute și forma tuturor 
proceselor de consultare publică conexe 
de la începutul elaborării contractelor de 
parteneriat și actualizarea acestui 
calendar cel puțin o dată la trei luni.

Or. en

Amendamentul 1571
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 105 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Instituțiile UE și organismele 
consultative organizează acțiuni de 
sensibilizare în vederea explicării modului 
în care funcționează politica de coeziune.

Or. en

Amendamentul 1572
Ramona Nicole Mănescu
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 105 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) informarea publicului cu privire la 
calendarul de programare și cu privire la 
termenele prevăzute și forma proceselor 
de consultare publică conexe de la 
începutul elaborării strategiilor naționale 
de reformă care formează baza 
contractelor de parteneriat și pentru 
actualizarea acestui calendar cel puțin o
dată la două luni.

Or. en

Amendamentul 1573
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 105 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) De asemenea, acțiunile de 
sensibilizare pot fi organizate de 
instituțiile europene și de organismele 
consultative, în vederea explicării 
modului în care funcționează politica de 
coeziune, precum și valoarea adăugată a 
acesteia pentru UE

Or. it

Amendamentul 1574
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 105 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre, în vederea asigurării (2) Statele membre sau grupul de state 
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transparenței în sprijinul fondurilor, mențin 
o listă a operațiunilor, defalcată pe 
programe operaționale și pe fonduri, 
redactată în format CSV sau XML, care va 
fi accesibilă prin intermediul site-ului 
internet unic sau al portalul de internet 
unic, și care include o enumerare și o 
scurtă descriere a tuturor programelor 
operaționale din statul membru respectiv.

membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională, în vederea 
asigurării transparenței în sprijinul 
fondurilor, mențin o listă a operațiunilor, 
defalcată pe programe operaționale sau 
programe pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională și pe fonduri, redactată în 
format CSV sau XML, care va fi accesibilă 
prin intermediul site-ului internet unic sau 
al portalul de internet unic, și care include 
o enumerare și o scurtă descriere a tuturor
programelor operaționale din statul 
membru respectiv sau a programelor 
pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională în macroregiuni.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1575
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 105 – alineatul 2 – paragraful 1 – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- statele membre publică, pe același site, 
documentele de programare pentru 
consultarea publică, precum și 
observațiile și comentariile primite de la 
public, inclusiv parteneri, și feedbackul 
privind observațiile și comentariile, 
inclusiv o justificare în cazul respingerii.

Or. en

Amendamentul 1576
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 105 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Lista de operațiuni trebuie să fie actualizată 
cel puțin o dată la trei luni.

Lista de operațiuni trebuie să fie actualizată 
cel puțin o dată la șase luni.

Or. en

Amendamentul 1577
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 106 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de management întocmește 
o strategie de comunicare pentru fiecare 
program operațional. O strategie comună 
de comunicare poate fi întocmită pentru 
mai multe programe operaționale.

(1) Autoritatea de management întocmește 
o strategie de comunicare pentru fiecare 
program operațional sau program pentru 
un fond de dezvoltare macroregională. O 
strategie comună de comunicare poate fi 
întocmită pentru mai multe programe 
operaționale.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1578
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 106 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Strategia de comunicare include elementele 
menționate în anexa V și actualizările 
anuale, cu informații detaliate privind 

Strategia de comunicare include elementele 
menționate în anexa V, cu informații 
detaliate privind activitățile de informare și 
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activitățile de informare și de publicitate 
care urmează a fi efectuate.

de publicitate care urmează a fi efectuate.

Or. en

Amendamentul 1579
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 106 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Strategia de comunicare este examinată 
și aprobată de primul comitet de 
monitorizare după adoptarea programului 
operațional.

(2) Strategia de comunicare este examinată 
și aprobată de primul comitet de 
monitorizare după adoptarea programului 
operațional sau a programului pentru un 
fond de dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1580
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 106 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice revizuire a strategiei de comunicare 
este examinată și aprobată de comitetul de 
monitorizare.

Orice revizuire a strategiei de comunicare 
este examinată de comitetul de 
monitorizare.

Or. en

Amendamentul 1581
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 106 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea de management informează 
comitetul de monitorizare pentru fiecare 
program operațional, cel puțin o dată pe an, 
cu privire la progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a strategiei de 
comunicare și evaluarea rezultatelor.

(3) Autoritatea de management informează 
comitetul de monitorizare pentru fiecare 
program operațional sau program pentru 
un fond de dezvoltare macroregională, cel 
puțin o dată pe an, cu privire la progresele 
înregistrate în punerea în aplicare a 
strategiei de comunicare și evaluarea 
rezultatelor.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1582
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 106 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea de management informează 
comitetul de monitorizare pentru fiecare 
program operațional, cel puțin o dată pe an, 
cu privire la progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a strategiei de 
comunicare și evaluarea rezultatelor.

(3) Autoritatea de management informează 
comitetul de monitorizare pentru fiecare 
program operațional, cel puțin o dată pe an, 
cu privire la progresele înregistrate în 
punerea în aplicare a strategiei de 
comunicare.

Or. en

Amendamentul 1583
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 107
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 107 eliminat
Responsabilii cu informarea și 
comunicarea, precum și rețelele acestora
(1) Fiecare stat membru desemnează un 
responsabil cu informarea și comunicarea 
pentru a coordona acțiunile de informare 
și comunicare legate de unul sau mai 
multe fonduri și informează Comisia în 
consecință.
(2) Responsabilul cu informarea și 
comunicarea coordonează și prezidează 
reuniunile unei rețele naționale formată 
din reprezentanți cu comunicarea din 
partea fondurilor, inclusiv din partea 
programelor de cooperare teritorială 
europeană relevante, coordonează 
crearea și întreținerea site-ului internet 
sau portalului de internet menționate în 
anexa V și are obligația de a oferi o 
privire de ansamblu asupra măsurilor de 
comunicare întreprinse la nivel național.
(3) Fiecare autoritate de management 
desemnează o persoană responsabilă cu 
informarea și comunicarea la nivelul 
programului operațional și informează 
Comisia în acest sens.
(4) Rețelele Uniunii formate din membri 
desemnați de statele membre și 
autoritățile de sunt instituite de către 
Comisie pentru a garanta schimbul de 
informații privind rezultatele obținute în 
urma punerii în aplicare a strategiilor de 
comunicare, schimbul de experiență cu 
privire la punerea în aplicare a măsurilor 
de informare și de comunicare și 
schimbul de bune practici.

Or. en

Amendamentul 1584
Ramona Nicole Mănescu
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
responsabil cu informarea și comunicarea 
pentru a coordona acțiunile de informare și 
comunicare legate de unul sau mai multe 
fonduri și informează Comisia în 
consecință.

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
responsabil cu informarea și comunicarea 
pentru a coordona împreună cu partenerii 
de la nivelul relevant acțiunile de 
informare și comunicare legate de unul sau 
mai multe fonduri și informează Comisia 
în consecință.

Or. en

Amendamentul 1585
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un 
responsabil cu informarea și comunicarea 
pentru a coordona acțiunile de informare și 
comunicare legate de unul sau mai multe 
fonduri și informează Comisia în 
consecință.

(1) Fiecare stat membru sau fiecare grup 
de state membre care au înființat un fond 
de dezvoltare macroregională desemnează 
un responsabil cu informarea și 
comunicarea pentru a coordona acțiunile de 
informare și comunicare legate de unul sau 
mai multe fonduri și informează Comisia 
în consecință.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1586
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 107 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Responsabilul cu informarea și 
comunicarea coordonează și prezidează 
reuniunile unei rețele naționale formată din 
reprezentanți cu comunicarea din partea 
fondurilor, inclusiv din partea programelor 
de cooperare teritorială europeană 
relevante, coordonează crearea și 
întreținerea site-ului internet sau portalului 
de internet menționate în anexa V și are 
obligația de a oferi o privire de ansamblu 
asupra măsurilor de comunicare 
întreprinse la nivel național.

(2) Responsabilul cu informarea și 
comunicarea coordonează și prezidează 
reuniunile unei rețele naționale formată din 
reprezentanți cu comunicarea din partea 
fondurilor, inclusiv din partea programelor 
de cooperare teritorială europeană 
relevante, coordonează crearea și 
întreținerea site-ului internet sau portalului 
de internet menționate în anexa V și are 
obligația de a face o prezentare generală a
măsurilor de comunicare întreprinse la 
nivel național. Responsabilul cu 
informarea și comunicarea coordonează 
și prezidează reuniunile unei rețele 
macroregionale formată din reprezentanți 
cu comunicarea din partea fondurilor, 
coordonează crearea și întreținerea 
site-ului internet sau portalului de 
internet menționate în anexa V și are 
obligația de a face o prezentare generală a 
măsurilor de comunicare întreprinse la 
nivel macroregional.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1587
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 107 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare autoritate de management 
desemnează o persoană responsabilă cu 
informarea și comunicarea la nivelul 

(3) Fiecare autoritate de management 
desemnează o persoană responsabilă cu 
informarea și comunicarea la nivelul 
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programului operațional și informează 
Comisia în acest sens.

programului operațional sau al 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională și informează Comisia în 
acest sens.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1588
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni, Oreste Rossi, Patrizia Toia, Sergio Gaetano 
Cofferati, Francesca Balzani, Guido Milana

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 107 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rețelele Uniunii formate din membri 
desemnați de statele membre și autoritățile 
de sunt instituite de către Comisie pentru a 
garanta schimbul de informații privind 
rezultatele obținute în urma punerii în 
aplicare a strategiilor de comunicare, 
schimbul de experiență cu privire la 
punerea în aplicare a măsurilor de 
informare și de comunicare și schimbul de 
bune practici.

(4) Rețelele Uniunii formate din membri 
desemnați de statele membre și autoritățile 
de sunt instituite de către Comisie pentru a 
garanta schimbul de informații privind 
rezultatele obținute în urma punerii în 
aplicare a strategiilor de comunicare, 
schimbul de experiență cu privire la 
punerea în aplicare a măsurilor de 
informare și de comunicare și schimbul de 
bune practici.

Pentru implementarea activităților de 
informare și comunicare la nivel local și 
regional, fiecare autoritate de 
management va face apel în mod eficient 
la centrele Europe Direct ale rețelei de 
informare a UE 

Or. it

Justificare

Se reafirmă importanța centrelor Europe Direct ca instrument al autorităților de 
management pentru dezvoltarea activității de informare și comunicare cu privire la fondurile 
structurale. 
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Amendamentul 1589
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 107 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rețelele Uniunii formate din membri 
desemnați de statele membre și autoritățile 
de sunt instituite de către Comisie pentru a 
garanta schimbul de informații privind 
rezultatele obținute în urma punerii în 
aplicare a strategiilor de comunicare, 
schimbul de experiență cu privire la 
punerea în aplicare a măsurilor de 
informare și de comunicare și schimbul de 
bune practici.

(4) Rețelele Uniunii, formate din membri 
desemnați de statele membre sau grupuri 
de state membre care au înființat un fond 
de dezvoltare macroregională și 
autoritățile de management, sunt instituite 
de către Comisie pentru a garanta schimbul 
de informații privind rezultatele obținute în 
urma punerii în aplicare a strategiilor de 
comunicare, schimbul de experiență cu 
privire la punerea în aplicare a măsurilor de 
informare și de comunicare și schimbul de 
bune practici.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 109 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Asistența tehnică ia forma unei axe 
prioritare de tip mono-fond, în cadrul unui 
program operațional sau al unui program 
operațional specific.

(2) Asistența tehnică ia forma unei părți a 
unei axe prioritare sau a unei axe 
prioritare, în cadrul unui program 
operațional sau al unui program operațional 
specific.

Or. en



AM\903906RO.doc 83/165 PE491.057v01-00

RO

Amendamentul 1591
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 109a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109a
Asistența tehnică a unui grup de state 
membre care au înființat un fond de 

dezvoltare macroregională
(1) Fiecare dintre fonduri poate finanța
operațiuni de asistență tehnică eligibile în 
temeiul oricăruia din celelalte fonduri. 
Valoarea fondurilor alocate pentru 
asistența tehnică se limitează la 4 % din 
suma totală a fondurilor alocate 
programelor pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională din fiecare categorie de 
regiune inclusă în obiectivul de cooperare 
macroregională. Pentru ca sistemul de 
granturi să poată sprijini competitivitatea 
și ocuparea forței de muncă, valoarea 
fondurilor alocate pentru asistența 
tehnică se majorează cu încă 6 % din 
suma totală a fondurilor alocate 
programelor pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională din fiecare categorie de 
regiune inclusă în obiectivul de cooperare 
macroregională.
(2) Asistența tehnică ia forma unei axe 
prioritare de tip mono-fond, în cadrul 
unui program pentru un fond de 
dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun. În conformitate cu Consiliul European din 30 ianuarie 2012, Uniunea și statele 
membre își modernizează economiile și își consolidează competitivitatea pentru a asigura o 
creștere durabilă. Uniunea și statele membre adoptă o abordare consecventă și complexă, 
care combină investițiile inteligente capabile să mențină consolidarea fiscală cu măsurile 
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structurale în favoarea creșterii economice viitoare și a ocupării forței de muncă.

Amendamentul 1592
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Decizia Comisiei de adoptare a unui 
program operațional stabilește rata de 
cofinanțare și cuantumul maxim al 
contribuției din partea fondurilor pentru 
fiecare axă prioritară.

(1) Decizia Comisiei de adoptare a unui 
program operațional sau program pentru 
un fond de dezvoltare macroregională
stabilește rata de cofinanțare și cuantumul 
maxim al contribuției din partea fondurilor 
pentru fiecare axă prioritară.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1593
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Decizia Comisiei de adoptare a unui 
program operațional stabilește rata de 
cofinanțare și cuantumul maxim al 
contribuției din partea fondurilor pentru 
fiecare axă prioritară.

(1) Decizia Comisiei de adoptare a unui 
program operațional stabilește rata de 
cofinanțare și cuantumul maxim al 
contribuției din partea fiecărui fond pentru 
fiecare axă prioritară.

Or. en
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Amendamentul 1594
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care este necesară 
cofinanțarea de stat, aceasta poate fi 
înlocuită prin investitorii privați.

Or. de

Amendamentul 1595
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru programele din cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană, deciziile Comisiei enunțate la 
alineatele (1) și (2) se efectuează la 
nivelul programului operațional, și nu 
pentru fiecare axă prioritară. 

Or. fr

Amendamentul 1596
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă nu este 
mai mare de

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă nu este, 
în principiu, adică cu excepția cazurilor 
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individuale justificate în acord cu 
Comisia, mai mare de

Or. de

Justificare

În multe cazuri o finanțare eșuează deoarece municipalitățile individuale nu sunt în măsură 
să-și aducă contribuția financiară. Pare a fi necesară o flexibilizare în cazuri individuale, în 
urma consultării cu Comisia UE.

Amendamentul 1597
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă nu este 
mai mare de

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă nu este 
în principiu mai mare de

Or. de

Amendamentul 1598
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 85 % pentru Fondul de coeziune; (a) 75 % pentru Fondul de coeziune;

Or. en

Justificare

Rata de cofinanțare maximă ar trebui limitată la 75 % pentru Fondul de coeziune. O 
finanțare proprie veritabilă este cea mai bună garanție pentru angajamentul regiunilor și al 
statelor membre în ceea ce privește calitatea și performanța politicii de coeziune și buna 
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gestionare financiară.

Amendamentul 1599
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 85 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre în care 
media PIB-ului pe cap de locuitor în 
perioada 2007 - 2009 a reprezentat sub 85 
% din media PIB-ului UE-27 din aceeași 
perioadă și pentru regiunile ultraperiferice;

(b) 75 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre în care 
media PIB-ului pe cap de locuitor în 
perioada 2007 - 2009 a reprezentat sub 85 
% din media PIB-ului UE-27 din aceeași 
perioadă și pentru regiunile ultraperiferice;

Or. en

Justificare

Rata de cofinanțare maximă ar trebui limitată la 75 %. O finanțare proprie veritabilă este 
cea mai bună garanție pentru angajamentul regiunilor și al statelor membre în ceea ce 
privește calitatea și performanța politicii de coeziune și buna gestionare financiară.

Amendamentul 1600
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 80 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la litera (b) și care la data 
de 1 ianuarie 2014 sunt eligibile pentru 
regimul de tranziție al Fondului de 
coeziune;

(c) 75 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la litera (b) și care la data 
de 1 ianuarie 2014 sunt eligibile pentru 
regimul de tranziție al Fondului de 
coeziune;

Or. en

Justificare

Rata de cofinanțare maximă ar trebui limitată la 75 %. O finanțare proprie veritabilă este 
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cea mai bună garanție pentru angajamentul regiunilor și al statelor membre în ceea ce 
privește calitatea și performanța politicii de coeziune și buna gestionare financiară.

Amendamentul 1601
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 75% pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele 
decât cele menționate la literele (b) și (c) 
și pentru toate regiunile al căror PIB pe 
cap de locuitor în perioada 2007-2013 a 
reprezentat sub 75% din media PIB-ului 
pentru UE-25 pentru perioada de 
referință, dar al căror PIB pe cap de 
locuitor reprezintă peste 75% din media 
PIB-ului pentru UE-27;

eliminată

Or. en

Amendamentul 1602
Markus Pieper, Hermann Winkler, Herbert Reul, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 75% pentru regiunile mai puțin
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la literele (b) și (c) și 
pentru toate regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor în perioada 2007-2013 a 
reprezentat sub 75% din media PIB-ului 
pentru UE-25 pentru perioada de referință, 
dar al căror PIB pe cap de locuitor 
reprezintă peste 75% din media PIB-ului 
pentru UE-27;

(d) 75% pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la literele (b) și (c) și 
pentru toate regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor în perioada 2007-2013 a 
reprezentat sub 75% din media PIB-ului 
pentru UE-25 pentru perioada de referință, 
dar al căror PIB pe cap de locuitor 
reprezintă peste 75% din media PIB-ului 
pentru UE-27 precum și pentru regiunile 
care au fost sprijinite ca așa-numite 
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regiuni aflate în faza de eliminare 
progresivă a ajutoarelor în conformitate 
cu obiectivul de convergență în perioada 
2007-2013;

Or. de

Amendamentul 1603
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 75% pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la literele (b) și (c) și 
pentru toate regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor în perioada 2007-2013 a 
reprezentat sub 75% din media PIB-ului 
pentru UE-25 pentru perioada de 
referință, dar al căror PIB pe cap de
locuitor reprezintă peste 75% din media 
PIB-ului pentru UE-27;

(d) 75% pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la literele (b) și (c) și 
pentru toate regiunile care sunt finanțate 
în perioada 2007-2013 în cadrul 
obiectivului de convergență, inclusiv 
regiunile care sunt finanțate în această 
perioadă în calitate de regiuni aflate în 
faza de eliminare progresivă a ajutoarelor 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) 
din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006, al 
căror PIB pe cap de locuitor reprezintă 
peste 75% din media PIB-ului pentru UE-
27;

Or. de

Justificare

Cuantumurile de cofinanțare trebuie standardizate pentru a evita un context de finanțare 
fragmentat, cu diferite cuantumuri de cofinanțare în interiorul aceluiași program operațional. 
Regiunile aflate în faza de eliminare progresivă a ajutoarelor trebuie să fie, prin urmare, 
tratate în mod egal ca celelalte regiuni finanțate în cadrul obiectivului de convergență. 
Adaptările rețelei de siguranță rezultă, de asemenea, din amendamentele la considerentul 54 
și la articolul 84. În cazul menținerii textului, regiuni diferite din cadrul unui land, respectiv 
al unui program operațional, ar avea rate diferite de cofinanțare.

Amendamentul 1604
Cornelia Ernst
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 75 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la literele (b) și (c) și 
pentru toate regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor în perioada 2007-2013 a 
reprezentat sub 75 % din media PIB-ului 
pentru UE-25 pentru perioada de referință, 
dar al căror PIB pe cap de locuitor 
reprezintă peste 75 % din media PIB-ului 
pentru UE-27;

(d) 75 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la literele (b) și (c) și 
pentru toate regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor în perioada 2007-2013 a 
reprezentat sub 75 % din media PIB-ului 
pentru UE-25 pentru perioada de referință, 
dar al căror PIB pe cap de locuitor 
reprezintă peste 75 % din media PIB-ului 
pentru UE-27 și pentru regiunile care au 
fost eligibile pentru finanțare în baza 
susținerii tranzitorii în conformitate cu 
articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 1083/2006;

Or. en

Amendamentul 1605
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 75% pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la literele (b) și (c) și 
pentru toate regiunile al căror PIB pe cap 
de locuitor în perioada 2007-2013 a 
reprezentat sub 75% din media PIB-ului 
pentru UE-25 pentru perioada de 
referință, dar al căror PIB pe cap de 
locuitor reprezintă peste 75% din media 
PIB-ului pentru UE-27;

(d) 75% pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre, altele decât 
cele menționate la literele (b) și (c) și 
pentru toate regiunile care în perioada 
2007-2013 au fost finanțate din obiectivul 
de convergență, al căror PIB pe cap de 
locuitor reprezintă peste 75% din media 
PIB-ului pentru UE-27;

Or. de
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Justificare

Pentru a evita dificultățile și deformările statistice inutile ar trebui găsită o reglementare de 
tranziție.

Amendamentul 1606
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 60% pentru regiunile de tranziție, 
altele decât cele menționate la litera (d);

eliminată

Or. de

Amendamentul 1607
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri individuale motivate, rata de 
cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă poate fi 
crescută de regiuni, în acord cu Comisia.

Or. de

Amendamentul 1608
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75 %.

Rata de cofinanțare a programelor 
operaționale în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană nu 
depășește 85 %. Pentru programele 
operaționale incluse în obiectivul de 
cooperare teritorială europeană în care 
cel puțin unul dintre participanți aparține 
unui stat membru al cărui PIB pe cap de 
locuitor pentru perioada 2001-2003 a fost 
mai mic de 85 % din media UE-25 
înregistrată în aceeași perioadă, 
contribuția FEDER nu depășește 85 % 
din cheltuielile eligibile. Pentru alte 
programe operaționale, contribuția 
FEDER nu depășește 75 % din 
cheltuielile eligibile cofinanțate de 
FEDER. Sprijinul acordat din fonduri la 
nivelul fiecărei axe prioritare se stabilește 
asigurând conformitatea cu valoarea 
maximă a sprijinului din fonduri și cu 
rata maximă de participare a fiecărui 
fond constituit la nivelul fiecărui program 
operațional.

Or. pt

Amendamentul 1609
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75 %.

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 85 %.

Or. en
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Amendamentul 1610
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75 %.

Rata de cofinanțare a programelor 
operaționale în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană nu 
depășește 75 %. Pentru programele la 
care participă regiuni mai puțin 
dezvoltate, rata de cofinanțare poate fi 
majorată cu zece puncte procentuale 
suplimentare (până la 85 %).

Or. en

Amendamentul 1611
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75 %.

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 85 %.

Or. en

Amendamentul 1612
Iosif Matula, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler, Andrey Kovatchev

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
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cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75 %.

cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 85 %.

Or. en

Amendamentul 1613
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75 %.

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 85 %.

Or. en

Amendamentul 1614
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75%.

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75 %, cu excepția 
regiunilor celor mai puțin dezvoltate, 
precum cele menționate la articolul 82 
alineatul 2 litera (a) și a regiunilor 
ultraperiferice precum cele menționate la 
articolul 349 din tratat, conform căruia se 
stabilește o rată maximă de 85 %.

Or. fr



AM\903906RO.doc 95/165 PE491.057v01-00

RO

Amendamentul 1615
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul  3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75%.

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75 %. Pentru 
regiunile ultraperiferice, nu ar trebui să 
depășească 85 %.

Or. es

Amendamentul 1616
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75%.

Rata de cofinanțare a programelor 
operaționale în cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană nu 
depășește 75 %.

Or. fr

Amendamentul 1617
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75 %.

Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75 %. Pentru 
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programele care vizează regiuni 
ultraperiferice, rata de cofinanțare nu 
depășește 85 %.

Or. pt

Justificare

Având în vedere condițiile economice și sociale ale acestora, descrise în mod clar la 
articolul 349 din tratat, regiunile ultraperiferice ar trebui să beneficieze de o finanțare cu 
10 % mai ridicată în raport cu alte regiuni ale UE.

Amendamentul 1618
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rata de cofinanțare a alocării 
suplimentare în conformitate cu articolul 
84 alineatul (1) litera (e) nu depășește 
50 %. 

eliminat

Aceeași rată de cofinanțare se aplică 
alocației suplimentare în conformitate cu 
articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [regulamentul CTE].

Or. fr

Amendamentul 1619
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare a alocării suplimentare 
în conformitate cu articolul 84 alineatul (1) 
litera (e) nu depășește 50%.

Rata de cofinanțare a alocării suplimentare 
în conformitate cu articolul 84 alineatul (1) 
litera (e) este de 85 %.

Or. es
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Amendamentul 1620
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Rata de cofinanțare a alocării 
suplimentare în conformitate cu 
articolul 84 alineatul (1) litera (e) nu 
depășește 50 %.

(4) Rata de cofinanțare a alocării 
suplimentare în conformitate cu 
articolul 84 alineatul (1) litera (e) nu 
depășește 85 %.

Or. pt

Justificare

Corect ar fi să se standardizeze rata de cofinanțare a alocării suplimentare specifice primite 
de regiunile mai puțin dezvoltate, de regiunile de tranziție și de regiunile mai dezvoltate. Mai 
mult decât atât, articolul 110 alineatul (3) litera (b) precizează deja că rata de cofinanțare a 
regiunilor ultraperiferice ar trebui să fie de 85 % și că ar trebui să existe o uniformitate între 
alocările normale destinate regiunilor și alocarea suplimentară specifică.

Amendamentul 1621
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Rata maximă de cofinanțare în temeiul 
alineatului (3) de mai sus la nivelul unei 
axe prioritare se majorează cu zece puncte 
procentuale, în cazul în care o axă 
prioritară în ansamblu este pusă în aplicare 
prin intermediul instrumentelor financiare,
sau prin dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității.

(5) Rata maximă de cofinanțare în temeiul 
alineatului (3) de mai sus la nivelul unei 
axe prioritare se majorează cu zece puncte 
procentuale, în cazul în care o axă 
prioritară în ansamblu este pusă în aplicare 
prin intermediul instrumentelor financiare 
sau prin instrumente teritoriale care susțin 
dezvoltarea locală (ITI, JAP sau CLLD).

Or. en
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Amendamentul 1622
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Rata maximă de cofinanțare în temeiul 
alineatului (3) de mai sus la nivelul unei 
axe prioritare se majorează cu zece puncte 
procentuale, în cazul în care o axă 
prioritară în ansamblu este pusă în 
aplicare prin intermediul instrumentelor 
financiare, sau prin dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității.

(5) Rata maximă de cofinanțare în temeiul 
alineatului (3) de mai sus la nivelul unei 
axe prioritare se majorează cu zece puncte 
procentuale, în cazul în care o proporție de
50 % dintre resursele care contribuie la o 
prioritate de investiții este pusă în aplicare 
prin intermediul instrumentelor financiare 
sau prin dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității.

Or. es

Justificare

Se consideră că, pentru a beneficia  de o creștere de 10 puncte procentuale a ratei de 
cofinanțare, condiția de punere în aplicare a unei axe prioritare în ansamblu prin intermediul 
instrumentelor financiare ar putea fi foarte constrângătoare și necesită o relaxare, prin 
stabilirea unui procent mai mic la nivelul priorității de investiții.

Amendamentul 1623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Rata maximă de cofinanțare în temeiul 
alineatului (3) de mai sus la nivelul unei 
axe prioritare se majorează cu zece puncte 
procentuale, în cazul în care o axă 
prioritară în ansamblu este pusă în aplicare 
prin intermediul instrumentelor 
financiare, sau prin dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunității.

(5) Rata maximă de cofinanțare în temeiul 
alineatului (3) de mai sus la nivelul unei 
axe prioritare se majorează cu zece puncte 
procentuale, în cazul în care o axă 
prioritară în ansamblu este pusă în aplicare 
prin dezvoltare locală plasată sub 
responsabilitatea comunității.
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Or. en

Amendamentul 1624
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) O axă prioritară separată, cu o rată de 
cofinanțare de până la 100%, poate fi 
stabilită în cadrul unui program operațional 
pentru operațiunile efectuate prin 
intermediul instrumentelor financiare 
înființate la nivelul Uniunii și gestionate, în 
mod direct sau indirect, de către Comisie. 
În cazul în care o prioritate separată este 
stabilită pentru acest scop, contribuția 
financiară în cadrul acestei axe nu poate fi 
pusă în aplicare prin niciun alt mijloc.

(7) O axă prioritară separată, cu o rată de 
cofinanțare de până la 100%, poate fi 
stabilită în cadrul unui program operațional 
pentru operațiunile efectuate prin 
intermediul instrumentelor financiare 
înființate la nivelul Uniunii și gestionate, în 
mod direct sau indirect, de către Comisie 
sau în locurile menționare în articolul 33 
alineatul (4) litera (b) punctul (ii). În 
cazul în care o prioritate separată este 
stabilită pentru acest scop, contribuția 
financiară în cadrul acestei axe nu poate fi 
pusă în aplicare prin niciun alt mijloc.

Or. de

Justificare

Egalitatea de tratament, nediscriminarea instrumentelor financiare instituite de către statele 
membre.

Amendamentul 1625
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) O axă prioritară separată, cu o rată de 
cofinanțare de până la 100%, poate fi 
stabilită în cadrul unui program operațional 
pentru operațiunile efectuate prin 
intermediul instrumentelor financiare 

(7) Doar în cazurile care fac trimitere la 
articolul 22 o axă prioritară separată, cu o 
rată de cofinanțare de până la 100%, poate 
fi stabilită în cadrul unui program 
operațional pentru operațiunile efectuate 
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înființate la nivelul Uniunii și gestionate, în 
mod direct sau indirect, de către Comisie. 
În cazul în care o prioritate separată este 
stabilită pentru acest scop, contribuția 
financiară în cadrul acestei axe nu poate fi 
pusă în aplicare prin niciun alt mijloc.

prin intermediul instrumentelor financiare 
înființate la nivelul Uniunii și gestionate, în 
mod direct sau indirect, de către Comisie. 
În cazul în care o prioritate separată este 
stabilită pentru acest scop, contribuția 
financiară în cadrul acestei axe nu poate fi 
pusă în aplicare prin niciun alt mijloc.

Or. en

Amendamentul 1626
Anneli Jäätteenmäki

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) O axă prioritară separată, cu o rată de 
cofinanțare de până la 100%, poate fi 
stabilită în cadrul unui program operațional 
pentru operațiunile efectuate prin 
intermediul instrumentelor financiare 
înființate la nivelul Uniunii și gestionate, în 
mod direct sau indirect, de către Comisie. 
În cazul în care o prioritate separată este 
stabilită pentru acest scop, contribuția 
financiară în cadrul acestei axe nu poate fi 
pusă în aplicare prin niciun alt mijloc.

(7) O axă prioritară separată, cu o rată de 
cofinanțare de până la 75%, poate fi 
stabilită în cadrul unui program operațional 
pentru operațiunile efectuate prin 
intermediul instrumentelor financiare 
înființate la nivelul Uniunii și gestionate, în 
mod direct sau indirect, de către Comisie. 
În cazul în care o prioritate separată este 
stabilită pentru acest scop, contribuția 
financiară în cadrul acestei axe nu poate fi 
pusă în aplicare prin niciun alt mijloc.

Or. en

Justificare

Rata de cofinanțare maximă ar trebui limitată la 75 %. O finanțare proprie veritabilă este 
cea mai bună garanție pentru angajamentul regiunilor și al statelor membre în ceea ce 
privește calitatea și performanța politicii de coeziune și buna gestionare financiară.

Amendamentul 1627
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 110 – alineatul 7a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Rata de cofinanțare la nivelul 
fiecărei axe prioritare a programelor 
pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională în cadrul obiectivului de 
cooperare macroregională poate fi de 
100 %.

Or. sk

Justificare

Având în vedere combinația mai multor obiective strategice ale Uniunii (integrare 
europeană, competitivitate, consolidare fiscală pentru menținerea creșterii și a ocupării forței 
de muncă), este necesar ca proiectele macroregionale implementate, ca proiecte majore, în 
cadrul programelor prioritare pentru fonduri de dezvoltare macroregională, pe teritoriul a 
cel puțin patru state membre incluse în strategia macroregională aprobată, împreună cu 
sistemul de granturi pentru promovarea competitivității și a ocupării forței de muncă, să fie 
finanțate la 100 %.

Amendamentul 1628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. importanța axei prioritare pentru 
strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, având în vedere anumite lacune 
care trebuie abordate;

1. importanța axei prioritare pentru 
strategia Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, având în vedere anumite lacune
legate de atingerea obiectivelor 
inițiativelor-pilot ale strategiei Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii;

Or. en

Amendamentul 1629
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – paragraful 1 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. acoperirea regiunilor ultraperiferice, 
astfel cum sunt definite la articolul 349 
din tratat

Or. fr

Amendamentul 1630
Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – paragraful 1 – punctul 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. capacitate economică și independentă 
din punct de vedere financiar a 
proiectului, unde proiectele generatoare 
de venituri, cu rate de cofinanțare mai 
mari, ar trebui preferate proiectelor care 
nu aduc venituri;

Or. de

Justificare

Unele tipuri de transport sunt obligate să genereze în mod constant aceste venituri, în timp ce 
pentru altele această obligație nu există. Aplicarea acestei norme ar avea drept urmare faptul 
că aceeași rată de cofinanțare în UE ar conduce la o alocare totală mai mare de fonduri UE 
pentru acele proiecte finanțate în întregime sau aproape în întregime public, în timp ce acele 
proiecte generatoare de venituri ar primi comparativ mai puține fonduri UE.

Amendamentul 1631
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – paragraful 1 – punctul 3a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. reducerea sărăciei și promovarea 
integrării sociale a grupurilor de persoane 
vulnerabile, în special prin intermediul 
abordărilor integrate de integrare activă;

Or. it

Amendamentul 1632
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statele membre insulare eligibile pentru 
Fondul de coeziune și celelalte insule, cu 
excepția celor în care se situează capitala 
unui stat membru sau care au o legătură 
permanentă cu continentul;

(a) statele membre insulare mici și celelalte 
insule, cu excepția celor în care se situează 
capitala unui stat membru sau care au o 
legătură permanentă cu continentul;

Or. en

Amendamentul 1633
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vilja Savisaar-Toomast

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – paragraful 1 – punctul 4 – litera c – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- În aceste zone, plafonul ratelor de 
cofinanțare stabilit la articolul 110 
alineatul (3) poate fi majorat cu 10 % 
până la un plafon maxim de 80 %.

Or. en
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Amendamentul 1634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) alte zone cu deficiențe demografice 
grave.

Or. en

Amendamentul 1635
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – alineatul 1 – punctul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) orașele de frontieră izolate;

Or. es

Justificare

Orașele de frontieră izolate ar trebui incluse în zonele cu dezavantaje naturale sau 
demografice grave și permanente.

Amendamentul 1636
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – paragraful 1 – punctul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) alte zone cu handicapuri demografice 
severe și permanente.

Or. pt
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Amendamentul 1637
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – alineatul 1 – punctul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) alte zone afectate de provocări 
demografice grave.

Or. es

Amendamentul 1638
María Irigoyen Pérez

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – alineatul 1 – punctul 4 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) alte zone afectate de provocări 
demografice grave.

Or. es

Justificare

Trebuie incluse în cadrul regiunilor care sunt afectate de probleme demografice importante 
precum o reducere treptată sau bruscă a populației, îmbătrânirea populației, răspândirea 
demografică sau scăderea ratei natalității.

Amendamentul 1639
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – paragraful 1 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. regiunile care suferă de o 
vulnerabilitate demografică gravă.
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Or. en

Justificare

Există multe alte deficiențe demografice pe lângă zonele slab populate, insule și zonele 
muntoase. Multe regiuni trebuie să facă față altor deficiențe demografice importante precum 
populația în scădere sau diminuarea populației, îmbătrânirea populației sau scăderea 
populației tinere. Prin urmare, definiția „suprafețelor cu deficiențe naturale sau demografice 
grave și permanente” de la articolul 111 punctul (4) din regulamentul propus de stabilire a 
unor dispoziții comune pentru fondurile structurale trebuie extinsă, adăugând zonele afectate
de provocări demografice grave. Ca indicator pentru aceste provocări demografice grave s-
ar putea face o trimitere la indexul vulnerabilității demografice 2020, astfel cum se 
menționează în evaluarea Regiuni 2020.

Amendamentul 1640
Teresa Riera Madurell

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În aceste zone, plafonul ratelor de 
cofinanțare stabilit la articolul 110 
alineatul (3) poate fi majorat cu 10 % 
până la un plafon maxim de 80 %.

Or. en

Justificare

Majorarea ratei de cofinanțare va ajuta aceste regiuni să depășească limitele legate de 
situația lor geografică și demografică permanentă specială și, în același timp, le va permite 
să își exploateze potențialul de dezvoltare.

Amendamentul 1641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În aceste zone, limita maximă a 
procentelor de cofinanțare prevăzută la 



AM\903906RO.doc 107/165 PE491.057v01-00

RO

articolul 110 alineatul (3) poate fi mărită 
cu 10 %, până la o limită maximă de 
80 %.

Or. es

Amendamentul 1642
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regiuni cu alte probleme demografice 
grave și de durată, cum ar fi, de exemplu, 
o balanță negativă persistentă a migrației 
sau o pierdere de minimum 15 % din 
populația totală până în 2025.

Or. de

Justificare

Pentru a măsura acest lucru poate fi folosit un indicator al vulnerabilității demografice 2020.

Amendamentul 1643
Victor Boștinaru

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 111a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 111a
Nivelul maxim al transferurilor din 

fonduri
Pentru a contribui la obiectivele de 
concentrare adecvată a mijloacelor 
financiare destinate coeziunii în regiunile 
și statele membre cel mai puțin dezvoltate 
și pentru a reduce diferențele dintre 
intensitățile medii ale ajutoarelor pe cap 
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de locuitor rezultate din plafonare, nivelul 
maxim de transfer din fonduri către 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
prezentul regulament, va fi următorul:
— pentru statele membre al căror VNB 
mediu pe cap de locuitor (SPC) pe 
perioada XXXX-XXXX este sub 40 % din 
media UE-27: 3,7893 % din PIB;
— pentru statele membre al căror VNB 
mediu pe cap de locuitor (SPC) pe 
perioada XXXX-XXXX este egal sau mai 
mare de 40 % și mai mic de 50 % din 
media UE-27: 3,7135 % din PIB;
— pentru statele membre al căror VNB 
mediu pe cap de locuitor (SPC) pe 
perioada XXXX-XXXX este egal sau mai 
mare de 50 % și mai mic de 55 % din 
media UE-27: 3,6188 % din PIB;
— pentru statele membre al căror VNB 
mediu pe cap de locuitor (SPC) pe 
perioada XXXX-XXXX este egal sau mai 
mare de 55 % și mai mic de 60 % din 
media UE-27: 3,5240 % din PIB;
— pentru statele membre al căror VNB 
mediu pe cap de locuitor (SPC) pe 
perioada XXXX-XXXX este egal sau mai 
mare de 60 % și mai mic de 65 % din 
media UE-27: 3,4293 % din PIB;
— pentru statele membre al căror VNB 
mediu pe cap de locuitor (SPC) pe 
perioada XXXX-XXXX este egal sau mai 
mare de 65 % și mai mic de 70 % din 
media UE-27: 3,3346 % din PIB;
— pentru statele membre al căror VNB 
mediu pe cap de locuitor (SPC) pe 
perioada XXXX-XXXX este egal sau mai 
mare de 70 % și mai mic de 75 % din 
media UE-27: 3,2398 % din PIB;
— apoi, nivelul maxim al transferului se 
reduce cu 0,09 puncte procentuale din 
PIB pentru fiecare majorare de 5 puncte
procentuale a VNB mediu pe cap de 
locuitor (SPC) pe perioada XXXX-XXXX 
în comparație cu media UE-27.
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Or. en

Justificare

Nivelul maxim de susținere din fonduri ar trebui diferențiat în funcție de nivelul de dezvoltare 
al statelor membre. Prevederea din perioada de programare actuală ar trebui să se aplice în 
continuare. Perioada de referință de trei ani (de exemplu, 2007-2009) ar trebui determinată 
pe baza celor mai recente date disponibile.

Amendamentul 1644
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 112 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sistemele 
de gestiune și control ale programelor 
operaționale sunt stabilite în conformitate 
cu articolele 62 și 63. 

(1) Statele membre se asigură că sistemele 
de gestiune și control ale programelor 
operaționale sunt stabilite în conformitate 
cu articolele 62 și 63.  Statele membre 
trebuie să asigure, în acest context, 
respectarea principiilor generale ale 
proporționalității [articolul 4 alineatul 
(5)] și ale reducerii sarcinilor 
administrative [articolul 4 alineatul (10)].

Or. de

Amendamentul 1645
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 112 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre au obligația de a preveni, 
detecta și corecta neregulile și recuperează 
sumele plătite necuvenit, împreună cu 
dobânzile eventuale de întârziere. Acestea 
notifică neregulile respective Comisiei și 
informează Comisia cu privire la evoluția 
procedurilor administrative și juridice.

Statele membre au obligația de a preveni, 
detecta și corecta neregulile și recuperează 
sumele plătite necuvenit, împreună cu 
dobânzile eventuale de întârziere. Se poate 
renunța la monitorizarea și recuperarea 
finanțărilor acordate în mod neconform 
în cazul în care acestea nu depășesc suma 
de 400 de euro. Același regim se aplică 
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dobânzilor aferente. Aceste sume nu 
trebuie deduse în declarația privind 
cheltuielile. Acestea notifică neregulile 
respective Comisiei și informează Comisia 
cu privire la evoluția procedurilor 
administrative și juridice.

Or. de

Justificare

O limită pare de dorit în vederea reducerii sarcinii administrative.

Amendamentul 1646
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 112 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre au obligația de a preveni, 
detecta și corecta neregulile și recuperează 
sumele plătite necuvenit, împreună cu 
dobânzile eventuale de întârziere. Acestea 
notifică neregulile respective Comisiei și 
informează Comisia cu privire la evoluția 
procedurilor administrative și juridice.

Statele membre au obligația de a preveni, 
detecta și corecta neregulile și recuperează 
sumele plătite necuvenit, împreună cu 
dobânzile eventuale de întârziere. În cazul 
în care nu este depășită suma de 250 de 
euro pentru finanțări acordate în mod 
necorespunzător, cum ar fi rotunjirile sau 
erorile de calcul sau costurile neeligibile, 
se renunță la recuperare și la 
monitorizare. Această limită se aplică și 
dobânzilor aferente, în cazul în care 
valoarea dobânzii se estimează a nu 
depăși 250 de euro. Aceste cheltuieli nu 
trebuie deduse din costurile declarate în 
declarațiile privind cheltuielile. Acestea 
notifică neregulile respective Comisiei și 
informează Comisia cu privire la evoluția 
procedurilor administrative și juridice.

Or. de

Justificare

În vederea simplificării reglementărilor, a simplificării administrative și a protejării 
principiului proporționalității este utilă introducerea unei limite privind recuperarea 
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alocațiilor.

Amendamentul 1647
Manfred Weber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 112 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre au obligația de a preveni, 
detecta și corecta neregulile și recuperează 
sumele plătite necuvenit, împreună cu 
dobânzile eventuale de întârziere. Acestea 
notifică neregulile respective Comisiei și 
informează Comisia cu privire la evoluția 
procedurilor administrative și juridice.

Statele membre au obligația de a preveni, 
detecta și corecta neregulile și recuperează 
sumele plătite necuvenit, împreună cu 
dobânzile eventuale de întârziere. Se poate 
renunța la monitorizarea și recuperarea 
finanțărilor acordate în mod neconform 
(de exemplu costurile neeligibile, 
rotunjirile sau erorile de calcul) în cazul 
în care acestea nu depășesc suma de 250 
de euro. Același lucru se aplică și 
dobânzilor aferente, în cazul în care 
valoarea dobânzii este estimată a nu 
depăși suma de 250 de euro. Aceste sume 
nu trebuie deduse din cheltuielile 
declarate în declarația privind cheltuielile.
Acestea notifică neregulile respective 
Comisiei și informează Comisia cu privire 
la evoluția procedurilor administrative și 
juridice.

Or. de

Justificare

Introducerea unei limite de recuperare este de dorit, deoarece acest lucru ar micșora în mod 
semnificativ sarcinile administrative care nu se află în niciun fel de raport cu valoarea 
sumelor recuperate.

Amendamentul 1648
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 112 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură ca, până la 
31 decembrie 2014 cel târziu, toate 
schimburile de informații între beneficiari 
și autoritățile de management, autoritățile 
de certificare, autoritățile de audit, 
precum și organismele intermediare să 
poată fi efectuate numai prin intermediul 
unor sisteme de schimb electronic de date.

eliminat

Sistemele facilitează interoperabilitatea cu 
cadrele naționale și cel al Uniunii și 
permit beneficiarilor să prezinte o singură 
dată toate informațiile la care se face 
referire la primul alineat.
Comisia adoptă, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, norme privind 
schimbul de informații în temeiul 
prezentului alineat. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 143 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1649
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 112 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură ca, până la 31 
decembrie 2014 cel târziu, toate 
schimburile de informații între beneficiari 
și autoritățile de management, autoritățile 
de certificare, autoritățile de audit, precum 
și organismele intermediare să poată fi 
efectuate numai prin intermediul unor 
sisteme de schimb electronic de date.

Statele membre se asigură ca, până la 31 
decembrie 2016 cel târziu, toate 
schimburile de informații între beneficiari 
și autoritățile de management, autoritățile 
de certificare, autoritățile de audit, precum 
și organismele intermediare să poată fi 
efectuate numai prin intermediul unor 
sisteme de schimb electronic de date.

Or. de
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Justificare

Întrucât în cursul conversiei schimbului informațional prin sistemele electronice de schimb 
informațional trebuie clarificate și soluționate numeroase probleme tehnice, precum și 
juridice în statele membre, ar trebui prelungit moderat termenul pentru introducerea acestor 
sisteme.

Amendamentul 1650
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 112 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură ca, până la 31 
decembrie 2014 cel târziu, toate 
schimburile de informații între beneficiari 
și autoritățile de management, autoritățile 
de certificare, autoritățile de audit, precum 
și organismele intermediare să poată fi 
efectuate numai prin intermediul unor 
sisteme de schimb electronic de date.

Statele membre se asigură ca, până la 31 
decembrie 2015 cel târziu, toate 
schimburile de informații între beneficiari 
și autoritățile de management, autoritățile 
de certificare, autoritățile de audit, precum 
și organismele intermediare să poată fi 
efectuate numai prin intermediul unor 
sisteme de schimb electronic de date.

Or. de

Amendamentul 1651
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 112 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură ca, până la 31 
decembrie 2014 cel târziu, toate 
schimburile de informații între beneficiari 
și autoritățile de management, autoritățile 
de certificare, autoritățile de audit, precum 
și organismele intermediare să poată fi 
efectuate numai prin intermediul unor 
sisteme de schimb electronic de date.

Statele membre se asigură ca, până la 31 
decembrie 2015 cel târziu, toate 
schimburile de informații între beneficiari 
și autoritățile de management, autoritățile 
de certificare, autoritățile de audit, precum 
și organismele intermediare să poată fi 
efectuate numai prin intermediul unor 
sisteme de schimb electronic de date.

Or. de
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Amendamentul 1652
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 112 – alineatul 3 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca regulă generală, în virtutea 
principiului „O singură dată” din SBA, 
beneficiarului i se poate solicita să 
furnizeze o singură dată informațiile 
necesare, indiferent de natura asistenței 
tehnice, autorităților de management de 
la nivel regional, național și european, 
indiferent de fondul CSC în cauză. 
Diversele autorități de management au 
sarcina de a schimba informații între ele;

Or. en

Amendamentul 1653
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 112 – alineatul 3 – paragraful 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare și în urma 
consultării cu statele membre și cu 
reprezentanții europeni ai partenerilor 
menționați la articolul 5, lista precisă și 
neexhaustivă a părților tehnice, 
administrative și contabile ale tuturor 
fondurilor, precum și a părților specifice 
ale fiecărui fond.

Or. en



AM\903906RO.doc 115/165 PE491.057v01-00

RO

Amendamentul 1654
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 112 – alineatul 3 – paragraful 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru sau o autoritate 
regională poate, din motive legate de 
specificitățile naționale, să solicite 
documente suplimentare cu autorizarea 
comitetului de monitorizare. Pentru 
informarea beneficiarului, lista părților 
suplimentare trebuie anexată la acordul 
privind contractul de parteneriat național 
și, în unele cazuri, la programele 
operaționale în cauză. Această listă este 
supusă unei evaluări de către Comisie în 
cadrul procesului de aprobare a acordului 
de parteneriat și, dacă este cazul, a 
programelor operaționale.

Or. en

Amendamentul 1655
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 112a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 112a
Responsabilitățile unui grup de state 
membre care au înființat un fond de 

dezvoltare macroregională
(1) Grupul de state membre care au 
înființat un fond de dezvoltare 
macroregională se asigură că sistemele de 
gestiune și control ale programelor 
operaționale sunt stabilite în conformitate 
cu articolele 62 și 63.
(2) Grupul de state membre care au 
înființat un fond de dezvoltare 
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macroregională are obligația de a 
preveni, detecta și corecta neregulile și de 
a recupera sumele plătite necuvenit, 
împreună cu dobânzile eventuale de 
întârziere. Acesta notifică neregulile 
respective Comisiei și informează Comisia 
cu privire la evoluția procedurilor 
administrative și juridice.
În cazul în care sumele plătite în mod 
necuvenit unui beneficiar nu pot fi 
recuperate și se datorează erorii sau 
neglijenței unui grup de state membre 
care au înființat un fond de dezvoltare 
macroregională, respectivul grup de state 
membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională este 
responsabil de rambursarea sumelor în 
cauză către bugetul general al Uniunii.
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 142 
de stabilire a normelor privind obligațiile 
grupului de state membre care au înființat 
un fond de dezvoltare macroregională 
prevăzut la prezentul alineat.
(3) Grupul de state membre care au 
înființat un fond de dezvoltare 
macroregională se asigură ca, până la 
31 decembrie 2014 cel târziu, toate 
schimburile de informații între beneficiari 
și autoritățile de management, autoritățile 
de certificare, autoritățile de audit, 
precum și organismele intermediare, să 
poată fi efectuate numai prin intermediul 
unor sisteme de schimb electronic de date.
Sistemele facilitează interoperabilitatea cu 
cadrele naționale și cel al Uniunii și 
permit beneficiarilor să prezinte o singură 
dată toate informațiile la care se face 
referire la primul alineat.
Comisia adoptă, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare, norme privind 
schimbul de informații în temeiul 
prezentului alineat. Actele respective de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
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menționată la articolul 143 alineatul (3).

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1656
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 113 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează drept 
autoritate de management, pentru fiecare 
program operațional, o autoritate publică 
națională, regională sau locală sau un 
organism public național, regional sau 
local. Aceeași autoritate publică sau 
organism public poate fi desemnat(ă) ca 
autoritate de management pentru mai multe 
programe operaționale.

(1) Statele membre desemnează drept 
autoritate de management, pentru fiecare 
program operațional, o autoritate publică 
națională, regională sau locală sau un 
organism public național, regional sau 
local. Aceeași autoritate publică sau 
organism public poate fi desemnat(ă) ca 
autoritate de management pentru mai multe 
programe operaționale. În statele în care 
organizarea administrativă permite acest 
lucru și atunci când o parte reprezentativă 
din fondurile implicate într-un program 
operativ sunt gestionate de o autoritate 
regională desemnată ca autoritate de 
gestionare.

Or. es

Justificare

În linie cu simplificarea sprijinită de Comisie și în conformitate cu principiul subsidiarității, 
se încearcă gestionarea cetățeanului.

Amendamentul 1657
Fiorello Provera
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 113 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează drept 
autoritate de management, pentru fiecare 
program operațional, o autoritate publică 
națională, regională sau locală sau un 
organism public național, regional sau 
local.  Aceeași autoritate publică sau 
organism public poate fi desemnat(ă) ca 
autoritate de management pentru mai multe 
programe operaționale.

(1) Statele membre desemnează drept 
autoritate de management, pentru fiecare 
program operațional, o autoritate publică 
națională, regională sau locală sau un 
organism public național, pluriregional, 
regional sau local. Aceeași autoritate 
publică sau organism public poate fi 
desemnat(ă) ca autoritate de management 
pentru mai multe programe operaționale. 
Un organism public național, regional 
sau local. Aceeași autoritate publică sau 
organism public poate fi desemnat(ă) ca 
autoritate de management pentru mai 
multe programe operaționale.

Or. fr

Amendamentul 1658
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 113 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează drept 
autoritate de management, pentru fiecare 
program operațional, o autoritate publică 
națională, regională sau locală sau un 
organism public național, regional sau 
local. Aceeași autoritate publică sau 
organism public poate fi desemnat(ă) ca 
autoritate de management pentru mai multe 
programe operaționale.

(1) Statele membre desemnează drept 
autoritate de management, pentru fiecare 
program operațional, o autoritate publică 
națională, multiregională, regională sau 
locală sau un organism public național, 
regional sau local. Aceeași autoritate 
publică sau organism public poate fi 
desemnat(ă) ca autoritate de management 
pentru mai multe programe operaționale.

Or. en
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Amendamentul 1659
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 113 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează drept 
autoritate de management, pentru fiecare 
program operațional, o autoritate publică 
națională, regională sau locală sau un 
organism public național, regional sau 
local. Aceeași autoritate publică sau 
organism public poate fi desemnat(ă) ca 
autoritate de management pentru mai multe 
programe operaționale.

(1) Statele membre desemnează drept 
autoritate de management, pentru fiecare 
program operațional, o autoritate publică 
națională, multiregională, regională sau 
locală sau un organism public național, 
regional sau local. Aceeași autoritate 
publică sau organism public poate fi 
desemnat(ă) ca autoritate de management 
pentru mai multe programe operaționale.

Or. en

Amendamentul 1660
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 113 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează drept 
autoritate de management, pentru fiecare 
program operațional, o autoritate publică 
națională, regională sau locală sau un 
organism public național, regional sau 
local. Aceeași autoritate publică sau 
organism public poate fi desemnat(ă) ca 
autoritate de management pentru mai multe 
programe operaționale.

(1) Statele membre desemnează drept 
autoritate de management, pentru fiecare 
program operațional, o autoritate publică 
națională, regională sau locală sau un 
organism public național, regional sau 
local. Aceeași autoritate publică sau 
organism public poate fi desemnat(ă) ca 
autoritate de management pentru mai multe 
programe operaționale. Pentru a garanta 
capacitatea administrativă a autorităților 
de management, deținerea de acreditări 
verificabile în domeniul gestionării de 
proiecte și de programe trebuie să devină 
o condiție obligatorie de angajare de
personal în cadrul acestora, iar în cazul 
în care se detectează un deficit, trebuie să 
se asigure formarea necesară.
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Or. en

Amendamentul 1661
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 113 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statelor membre li se solicită 
numirea pentru reclamanți a unei singure 
persoane de contact (ghișeu unic).

Or. de

Amendamentul 1662
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Ana Miranda, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao 
Barandica

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 113 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre desemnează drept 
autoritate de certificare, pentru fiecare 
program operațional, o autoritate publică 
națională, regională sau locală sau un 
organism public național, regional sau 
local, fără a aduce atingere alineatului (3). 
Aceeași autoritate de certificare poate fi 
desemnată pentru mai multe programe 
operaționale.

(2) Statele membre desemnează drept 
autoritate de certificare, pentru fiecare 
program operațional, o autoritate publică 
națională, regională sau locală sau un 
organism public național, regional sau 
local, fără a aduce atingere alineatului (3). 
Aceeași autoritate de certificare poate fi 
desemnată pentru mai multe programe 
operaționale. În statele în care 
organizarea administrativă permite acest 
lucru și atunci când o parte reprezentativă 
din fondurile implicate într-un program 
operativ sunt gestionate de o autoritate 
regională, desemnată ca autoritate de 
certificare.

Or. es
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Justificare

În linie cu simplificarea sprijinită de Comisie și în conformitate cu principiul subsidiarității, 
se încearcă gestionarea cetățeanului.

Amendamentul 1663
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols, Raül Romeva i Rueda, Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 113 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre desemnează drept 
autoritate de audit, pentru fiecare program 
operațional, o autoritate publică națională, 
regională sau locală sau un organism 
public național, regional sau local, 
independent(ă) din punct de vedere 
funcțional de autoritatea de management și 
de autoritatea de certificare. Aceeași 
autoritate de audit poate fi desemnată 
pentru mai multe programe operaționale.

(4) Statele membre desemnează drept 
autoritate de audit, pentru fiecare program 
operațional, o autoritate publică națională, 
regională sau locală sau un organism 
public național, regional sau local, 
independent(ă) din punct de vedere 
funcțional de autoritatea de management și 
de autoritatea de certificare. Aceeași 
autoritate de audit poate fi desemnată 
pentru mai multe programe operaționale.
În statele în care organizarea 
administrativă permite acest lucru și 
atunci când o parte reprezentativă din 
fondurile implicate într-un program 
operativ sunt gestionate de o autoritate 
regională, desemnată ca autoritate de 
audit.

Or. es

Amendamentul 1664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 113 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statul membru sau autoritatea de (7) Statul membru sau autoritatea de 
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management poate încredința gestionarea 
unei părți a unui program operațional unui 
organism intermediar prin încheierea unui 
acord scris între organismul intermediar și 
statul membru sau autoritatea de 
management („acord global de grant”). 
Organismul intermediar furnizează garanții 
de solvabilitate și de competență în 
domeniul în cauză, precum și în materie de 
gestiune administrativă și financiară.

management poate încredința gestionarea 
unei părți a unui program operațional unui 
organism intermediar prin încheierea unui 
acord scris între organismul intermediar și 
statul membru sau autoritatea de 
management („acord global de grant”), 
inclusiv autorități locale, organisme de 
dezvoltare regională sau organizații 
neguvernamentale. În vederea facilitării 
accesului la fondurile structurale pentru 
organizațiile neguvernamentale mici, 
autoritatea de management promovează 
utilizarea de acorduri globale de grant 
mici și adaptate. Organismul intermediar 
furnizează garanții de solvabilitate și de 
competență în domeniul în cauză, precum 
și în materie de gestiune administrativă și 
financiară.

Or. en

Amendamentul 1665
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 113 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statul membru sau autoritatea de 
management poate încredința gestionarea 
unei părți a unui program operațional unui 
organism intermediar prin încheierea unui 
acord scris între organismul intermediar și 
statul membru sau autoritatea de 
management („acord global de grant”).
Organismul intermediar furnizează 
garanții de solvabilitate și de competență 
în domeniul în cauză, precum și în 
materie de gestiune administrativă și 
financiară.

(7) Statul membru sau autoritatea de 
management poate încredința gestionarea 
unei părți a unui program operațional unui 
organism intermediar prin încheierea unui 
acord scris între organismul intermediar și 
statul membru sau autoritatea de 
management („acord global de grant”).

Or. en
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Amendamentul 1666
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 113a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 113a
Desemnarea autorităților pentru un fond 

de dezvoltare macroregională
(1) Grupul de state membre, în cadrul 
acordului de înființare a fondului de 
dezvoltare macroregională, convine 
asupra stabilirii unui program pentru 
fondul de dezvoltare macroregională. În 
cadrul acordului, acesta convine, de 
asemenea, asupra instituirii unui Consiliu 
al guvernatorilor, care va fi autoritatea 
administrativă a programului pentru 
fondului de dezvoltare macroregională. 
Guvernatorii sunt desemnați de statele 
membre care au înființat fondul de 
dezvoltare macroregională, iar țările care 
au aderat la acordul de înființare a 
fondului de dezvoltare macroregională 
desemnează un guvernator și un 
guvernator adjunct. În cazul unui stat 
membru, membrul relevant al Consiliului 
European este guvernatorul reprezentant. 
În cazul unui stat nemembru al Uniunii 
Europene, prim-ministrul relevant este 
guvernatorul reprezentant. De asemenea, 
au calitatea de membru în Consiliul 
guvernatorilor doi reprezentanți ai 
Comisiei și un reprezentant al Băncii 
Europene de Investiții. În absența 
guvernatorului, guvernatorul adjunct îl 
reprezintă pe guvernator în cadrul 
reuniunilor Consiliului guvernatorilor. 
Deciziile Consiliului guvernatorilor se 
adoptă prin vot. Un guvernator care 
reprezintă un stat nemembru al Uniunii 
Europene nu are drept de vot. Deciziile de 
adoptă cu majoritate simplă a membrilor 
cu drept de vot prezenți ai Consiliului 
guvernatorilor, sau de adjuncții acestora. 
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Consiliul guvernatorilor este partener 
public al Comitetului executiv. Atribuțiile 
Consiliului guvernatorilor sunt 
îndeplinite de Secretariatul General al 
Consiliului guvernatorilor.
(2) Grupul de state membre, în cadrul 
acordului de înființare a fondului de 
dezvoltare macroregională, convine 
asupra constituirii unui comitet de 
finanțe, care este autoritatea de certificare 
a programului pentru fondul de 
dezvoltare macroregională. Comitetul de 
finanțe este alcătuit din miniștrii de 
finanțe ai țărilor participante și de un 
reprezentant al Comisiei. Fiecare membru 
al Comitetului de finanțe desemnează un 
adjunct care îl reprezintă pe membrul 
respectiv la reuniunile Comitetului de 
finanțe, în absența acestuia. Deciziile 
Comitetului de finanțe se adoptă prin vot. 
Deciziile de adoptă cu majoritate simplă a 
membrilor cu drept de vot prezenți ai 
Comitetului de finanțe, sau de adjuncții 
acestora. Atribuțiile Comitetului executiv 
sunt îndeplinite de Secretariatul General 
al Comitetului executiv.
(3) Curtea de Conturi Europeană este 
autoritatea de audit a programului pentru 
fondul de dezvoltare macroregională.
(4) Grupul de state membre, în cadrul 
acordului de înființare a fondului de 
dezvoltare macroregională, convine 
asupra constituirii unui comitet executiv, 
care este autoritatea de mediere a 
programului pentru fondul de dezvoltare 
macroregională. Acordurile relevante 
între autoritatea administrativă și 
autoritatea de mediere trebuie să fie 
înregistrate oficial, în scris, sub forma 
unui acord scris încheiat între autoritatea 
de mediere și autoritatea administrativă 
(„acord global de grant”). Autoritatea de 
mediere trebuie să furnizeze garanții de 
solvabilitate și de competență în domeniul 
relevant, precum și în materie de gestiune 
administrativă și financiară. Comitetul 
executiv este partener privat al Consiliului 
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guvernatorilor. Comitetul executiv este 
condus de un Director General și patru 
directori executivi. Directorul General 
este numit de Consiliul guvernatorilor. 
Directorii executivi sunt desemnați de 
către partenerul privat. Sarcinile 
Comitetului executiv sunt îndeplinite de 
către partenerul privat, care este un 
consorțiu alcătuit din cel puțin patru 
entități juridice. În cadrul acordului, 
acesta convine, de asemenea, asupra 
instituirii unui Consiliu al guvernatorilor, 
care va fi autoritatea administrativă a 
programului pentru fondului de 
dezvoltare macroregională. Guvernatorii 
sunt desemnați de statele membre care au 
înființat fondul de dezvoltare 
macroregională, iar țările care au aderat 
la acordul de înființare a fondului de 
dezvoltare macroregională desemnează 
un guvernator și un guvernator adjunct. 
În cazul unui stat membru, membrul 
relevant al Consiliului European este 
guvernatorul reprezentant. În cazul unui 
stat nemembru al Uniunii Europene, 
prim-ministrul relevant este guvernatorul 
reprezentant. De asemenea, au calitatea 
de membru în Consiliul guvernatorilor 
doi reprezentanți ai Comisiei și un 
reprezentant al Băncii Europene de 
Investiții. În absența guvernatorului, 
guvernatorul adjunct îl reprezintă pe 
guvernator în cadrul reuniunilor 
Consiliului guvernatorilor. Deciziile 
Consiliului guvernatorilor se adoptă prin 
vot. Un guvernator care reprezintă un stat 
nemembru al Uniunii Europene nu are 
drept de vot. Deciziile de adoptă cu 
majoritate simplă a membrilor cu drept de 
vot prezenți ai Consiliului guvernatorilor, 
sau de adjuncții acestora. Consiliul 
guvernatorilor este partener public al 
Comitetului executiv. Atribuțiile 
Consiliului guvernatorilor sunt 
îndeplinite de Secretariatul General al 
Consiliului guvernatorilor.
(5) Grupul de state membre, în cadrul 
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acordului de înființare a fondului de 
dezvoltare macroregională, stabilește 
regulamente scrise aplicabile relațiilor 
între autoritatea administrativă, 
autoritatea de certificare și autoritatea de 
audit, precum și relațiilor între aceste 
autorități și Comisie.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun. Pentru autoritățile fondului de dezvoltare macroregională, modelul administrativ 
utilizat a fost cel aplicat de Fondul Monetar Internațional; în plus, s-au aplicat în acest caz 
principiile executive și de funcționare ale unui parteneriat public-privat. Acest model ia în 
considerare interesele statelor membre vizate.

Amendamentul 1667
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de management este 
responsabilă cu gestionarea programului 
operațional în conformitate cu principiul 
bunei gestiuni financiare.

(1) Autoritatea de management este 
responsabilă cu gestionarea programului 
operațional sau a programului pentru un 
fond de dezvoltare macroregională în 
conformitate cu principiul bunei gestiuni 
financiare.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1668
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește gestionarea 
programului pentru programul operațional, 
autoritatea de management:

(2) În ceea ce privește gestionarea 
programului pentru programul operațional 
sau programul pentru un fond de 
dezvoltare macroregională, autoritatea de 
management:

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1669
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijină activitatea comitetului de 
monitorizare și îi furnizează informațiile pe 
care le solicită pentru îndeplinirea 
sarcinilor sale, în special datele privind 
evoluția programului operațional în ceea ce 
privește realizarea obiectivelor sale, date 
financiare și date referitoare la indicatori și 
la obiectivele de etapă;

(a) sprijină activitatea comitetului de 
monitorizare și îi furnizează informațiile pe 
care le solicită pentru îndeplinirea 
sarcinilor sale, în special datele privind 
evoluția programului operațional sau a 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională în ceea ce privește 
realizarea obiectivelor sale, date financiare 
și date referitoare la indicatori și la 
obiectivele de etapă;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.
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Amendamentul 1670
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijină activitatea comitetului de 
monitorizare și îi furnizează informațiile pe 
care le solicită pentru îndeplinirea 
sarcinilor sale, în special datele privind 
evoluția programului operațional în ceea ce 
privește realizarea obiectivelor sale, date 
financiare și date referitoare la indicatori și 
la obiectivele de etapă;

(a) sprijină activitatea comitetului de 
monitorizare și în special asigură că 
partenerii menționați la articolul 5 din 
prezentul regulament, în conformitate cu 
codul de conduită european, au 
capacitatea necesară pentru a participa la 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractului 
de parteneriat și a programelor și
furnizează comitetului de monitorizare 
informațiile pe care le solicită pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale, în special 
datele privind evoluția programului 
operațional în ceea ce privește realizarea 
obiectivelor sale, date financiare și date 
referitoare la indicatori și la obiectivele de 
etapă;

Or. en

Amendamentul 1671
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) garantează că datele menționate la litera 
(d) sunt colectate, înregistrate și stocate în 
sistem și că datele privind indicatorii sunt 
defalcate în funcție de sex în cazurile în 
care defalcarea este cerută în anexa I la 
regulamentul FSE.

(e) garantează că datele menționate la litera 
(d) sunt colectate, înregistrate și stocate în 
sistem și că datele privind indicatorii sunt 
defalcate în funcție de sex.

Or. en
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Amendamentul 1672
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) adoptă măsuri active pentru a 
asigura că propriul personal, precum și 
personalul care lucrează în cadrul 
organismelor intermediare este pe deplin 
competent în domeniul gestionării de 
programe și de proiecte și pentru a 
asigura formarea necesară în 
conformitate cu standardele 
internaționale în vederea corectării 
deficiențelor identificate de autoritatea de 
management;

Or. en

Amendamentul 1673
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 3 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborează și, după aprobare, aplică 
proceduri de selecție adecvate și criterii 
care:

(a) alături de comitetul de monitorizare, 
elaborează și, după aprobare, aplică 
proceduri de selecție adecvate și criterii 
care:

Or. en

Amendamentul 1674
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În ceea ce privește gestiunea financiară 
și controlul programului operațional, 
autoritatea de management:

(4) În ceea ce privește gestiunea financiară 
și controlul programului operațional sau al 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională, autoritatea de 
management:

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1675
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) verifică furnizarea de produse și de 
servicii confinanțate și faptul că 
beneficiarul a plătit într-adevăr cheltuielile 
declarate, în conformitate cu dreptul 
Uniunii și legislația națională, cu 
programul operațional și cu condițiile de 
acordare a contribuțiilor pentru operațiunea 
în cauză;

(a) verifică furnizarea de produse și de 
servicii cofinanțate și faptul că beneficiarul 
a plătit într-adevăr cheltuielile declarate, în 
conformitate cu dreptul Uniunii și legislația 
națională, cu programul operațional sau 
programul pentru un fond de dezvoltare 
macroregională și cu condițiile de 
acordare a contribuțiilor pentru operațiunea 
în cauză;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.
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Amendamentul 1676
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) instituie măsuri eficace și proporționale 
de combatere a fraudelor, luând în 
considerare riscurile identificate;

(c) instituie măsuri eficace și proporționale 
de combatere a fraudelor, luând în 
considerare riscurile identificate, precum 
un birou independent care să primească 
informații de la persoane care fac 
denunțuri;

Or. en

Amendamentul 1677
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) întocmește declarația de asigurare în 
materie de gestiune privind funcționarea 
sistemului de gestiune și control, 
legalitatea și regularitatea operațiunilor 
subiacente și respectarea principiului 
bunei gestiuni financiare, împreună cu 
un raport care expune rezultatele 
controalelor de gestiune efectuate, 
identificarea oricăror slăbiciuni ale 
sistemului de gestiune și control și orice 
acțiune corectivă întreprinsă.

eliminată

Or. en

Amendamentul 1678
Richard Seeber
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) verificări la fața locului ale 
operațiunilor.

(b) verificări la fața locului ale proiectelor 
de investiții cu cheltuieli publice de peste 
500 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 1679
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care autoritatea de 
management este de asemenea și 
beneficiar al programului operațional, 
modalitățile de verificare menționate la 
alineatul (4) litera (a) trebuie să asigure 
separarea adecvată a funcțiilor.

(7) Statul membru sau autoritatea de 
management poate încredința gestionarea 
unei părți a unui program operațional 
unui organism intermediar prin 
încheierea unui acord scris între 
organismul intermediar și statul membru 
sau autoritatea de management („acord 
global de grant”), inclusiv autorități 
locale, organisme de dezvoltare regională 
sau organizații neguvernamentale. În 
vederea facilitării accesului la fondurile 
structurale pentru ONG-urile mici, statele 
membre promovează utilizarea de 
acorduri globale de grant mici și adaptate.

Or. en

Justificare

Acordurile globale de grant sunt un instrument financiar puternic și cu eficiență dovedită 
care facilitează buna concretizare a obiectivelor de incluziune socială prin intermediul unor 
proiecte bine direcționate care implică ONG-urile care răspund în mod real nevoilor 
grupurilor de persoane vulnerabile pe teren. Platforma europeană de combatere a sărăciei
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Amendamentul 1680
Richard Seeber

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 114 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, modelul 
pentru declarația de gestiune prevăzută la 
alineatul (4) litera (e). Aceste acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 143 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1681
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 115 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) atestarea caracterului complet, a 
exactității și veridicității conturilor anuale 
și a faptului că cheltuielile înscrise în 
conturi sunt în conformitate cu normele UE 
și naționale aplicabile și au fost suportate 
în legătură cu operațiuni selectate în 
vederea finanțării în conformitate cu 
criteriile aplicabile programului operațional 
și sunt în conformitate cu normele UE și 
naționale;

(c) atestarea caracterului complet, a 
exactității și veridicității conturilor anuale 
și a faptului că cheltuielile înscrise în 
conturi sunt în conformitate cu normele UE 
și naționale aplicabile și au fost suportate 
în legătură cu operațiuni selectate în 
vederea finanțării în conformitate cu 
criteriile aplicabile programului operațional 
sau programului pentru un fond de 
dezvoltare macroregională și sunt în 
conformitate cu normele UE și naționale;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.
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Amendamentul 1682
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 115 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) garantarea faptului că există un sistem 
care înregistrează și stochează, în format 
electronic, evidențele contabile pentru 
fiecare operațiune, și care conține toate 
datele necesare pentru întocmirea 
conturilor anuale și a cererilor de plată, 
inclusiv înregistrări ale sumelor care pot fi 
recuperate, ale sumelor recuperate și ale 
sumelor retrase în urma anulării integrale 
sau parțiale a contribuției pentru o 
operațiune sau pentru un program 
operațional;

(d) garantarea faptului că există un sistem 
care înregistrează și stochează, în format 
electronic, evidențele contabile pentru 
fiecare operațiune, și care conține toate 
datele necesare pentru întocmirea 
conturilor anuale și a cererilor de plată, 
inclusiv înregistrări ale sumelor care pot fi 
recuperate, ale sumelor recuperate și ale 
sumelor retrase în urma anulării integrale 
sau parțiale a contribuției pentru o 
operațiune sau pentru un program 
operațional sau program pentru un fond 
de dezvoltare macroregională;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1683
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 115 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) ținerea contabilității sumelor care pot fi 
recuperate și a sumelor retrase în urma 
anulării integrale sau parțiale a contribuției 
pentru o operațiune. Garantarea faptului că 
sumele recuperate se varsă la bugetul 
general al Uniunii Europene, înainte de 
încheierea programului operațional, prin 
deducerea acestora din următoarea 
declarație de cheltuieli.

(h) ținerea contabilității sumelor care pot fi 
recuperate și a sumelor retrase în urma 
anulării integrale sau parțiale a contribuției 
pentru o operațiune. Garantarea faptului că 
sumele recuperate se varsă la bugetul 
general al Uniunii Europene, înainte de 
încheierea programului operațional sau a 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională, prin deducerea acestora 
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din următoarea declarație de cheltuieli.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1684
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 116 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de audit stabilește, în 
termen de șase luni de la data adoptării 
unui program operațional, elaborarea unei 
strategii de audit pentru efectuarea 
auditurilor. Strategia de audit stabilește 
metodologia de audit, metoda de 
eșantionare pentru auditurile operațiunilor 
și planificarea auditurilor pentru anul
contabil în curs și pentru cei doi ani
contabili ulteriori. Strategia de audit se 
actualizează în fiecare an începând din 
2016 până la 2022, inclusiv. În cazul în 
care un sistem comun de gestiune și control 
se aplică la mai multe programe 
operaționale, poate fi pregătită o strategie 
de audit unică pentru programele 
operaționale în cauză. Autoritatea de audit 
prezintă Comisiei strategia de audit, la 
cerere.

(4) Autoritatea de audit stabilește, în 
termen de șase luni de la data adoptării 
unui program operațional, elaborarea unei 
strategii de audit pentru efectuarea 
auditurilor. Strategia de audit stabilește 
metodologia de audit, metoda de 
eșantionare pentru auditurile operațiunilor 
și planificarea auditurilor pentru exercițiul
contabil în curs și pentru cele două 
exerciții contabile ulteriore. Strategia de 
audit se actualizează în fiecare an începând 
din 2016 până la 2022, inclusiv. În cazul în 
care un sistem comun de gestiune și control 
se aplică la mai multe programe 
operaționale sau programe pentru fonduri 
de dezvoltare macroregională, poate fi 
pregătită o strategie de audit unică pentru 
programele operaționale sau programele 
pentru fonduri de dezvoltare 
macroregională în cauză. Autoritatea de 
audit prezintă Comisiei strategia de audit, 
la cerere.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.
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Amendamentul 1685
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 117

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 1686
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 117

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1687
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 117

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. es

Amendamentul 1688
Salvatore Caronna
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 117

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. it

Justificare

Se respinge acreditarea organismelor de management și control prevăzută în propunerea de 
regulament. 

Amendamentul 1689
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 117 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia oficială menționată la 
alineatul (1) se bazează pe un raport și o 
opinie din partea unui organism de audit 
independent care evaluează sistemul de 
gestiune și control, inclusiv rolul 
organismelor intermediare, și 
conformitatea acestuia cu articolele 62, 63, 
114 și 115. Organismul acreditat ține 
seama de eventualitatea în care sistemele 
de gestiune și control pentru programul 
operațional sunt similare celor în vigoare 
pentru perioada anterioară de programare, 
precum și de orice dovadă a funcționării lor 
efective.

(2) Decizia oficială menționată la 
alineatul (1) se bazează pe un raport și o 
opinie din partea unui organism de audit 
independent care evaluează sistemul de 
gestiune și control, inclusiv rolul 
organismelor intermediare, și 
conformitatea acestuia cu articolele 62, 63, 
114 și 115. Organismul acreditat ține 
seama de eventualitatea în care sistemele 
de gestiune și control pentru programul 
operațional sau programul pentru un fond 
de dezvoltare macroregională sunt 
similare celor în vigoare pentru perioada 
anterioară de programare, precum și de 
orice dovadă a funcționării lor efective.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.
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Amendamentul 1690
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 117 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statul membru prezintă Comisiei 
decizia oficială menționată la alineatul (1) 
în termen de șase luni de la adoptarea 
deciziei de adoptare a programului 
operațional.

(3) Statul membru sau grupul de state 
membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională prezintă 
Comisiei decizia oficială menționată la 
alineatul (1) în termen de șase luni de la 
adoptarea deciziei de adoptare a 
programului operațional.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1691
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 117 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când cuantumul total al 
contribuției din partea fondurilor la un 
program operațional depășește 
250 000 000 EUR, Comisia poate solicita, 
în termen de două luni de la primirea 
deciziei oficiale menționată la alineatul (1), 
raportul și opinia organismului 
independent de audit și descrierea 
sistemului de gestiune și control.

(4) Atunci când cuantumul total al 
contribuției din partea fondurilor la un 
program operațional sau program pentru 
un fond de dezvoltare macroregională
depășește 250 000 000 EUR, Comisia 
poate solicita, în termen de două luni de la 
primirea deciziei oficiale menționată la 
alineatul (1), raportul și opinia 
organismului independent de audit și 
descrierea sistemului de gestiune și control.

Or. sk
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Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1692
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 119 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statul membru se asigură că, până cel 
târziu la data de încheiere a programului 
operațional, suma contribuției publice 
plătite beneficiarilor este cel puțin egală cu 
contribuția din partea fondurilor, acordată 
de Comisie statului membru.

Statul membru sau grupul de state 
membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională se asigură că, 
până cel târziu la data de încheiere a 
programului operațional sau a 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională, suma contribuției publice 
plătite beneficiarilor este cel puțin egală cu 
contribuția din partea fondurilor, acordată 
de Comisie statului membru sau grupului 
de state membre care au înființat un fond 
de dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1693
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 120 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia rambursează cu titlu de plăți 
intermediare 90% din suma care rezultă din 

(1) Comisia rambursează cu titlu de plăți 
intermediare 95 % din suma care rezultă 
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aplicarea ratei de cofinanțare pentru fiecare 
axă prioritară, stabilită în decizia de 
adoptare a programului operațional, la 
cheltuielile eligibile pentru axa prioritară 
incluse în cererea de plată. Aceasta 
determină plata anuală a soldului în 
conformitate cu articolul 130 alineatul (1).

din aplicarea ratei de cofinanțare pentru 
fiecare axă prioritară, stabilită în decizia de 
adoptare a programului operațional, la 
cheltuielile eligibile pentru axa prioritară 
incluse în cererea de plată. Aceasta 
determină plata anuală a soldului în 
conformitate cu articolul 130 alineatul (1).

Or. it

Justificare

Plata intermediară a 90 % din suma care rezultă din aplicarea ratei de cofinanțare este 
nejustificată, în măsura în care ar priva autoritatea de management de lichiditățile 
indispensabile realizării programului. Pragul de 95 % este mai potrivit, având în vedere că 
5 % servește drept rezervă de management.

Amendamentul 1694
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 120 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia rambursează cu titlu de plăți 
intermediare 90 % din suma care rezultă 
din aplicarea ratei de cofinanțare pentru 
fiecare axă prioritară, stabilită în decizia de 
adoptare a programului operațional, la 
cheltuielile eligibile pentru axa prioritară 
incluse în cererea de plată. Aceasta 
determină plata anuală a soldului în 
conformitate cu articolul 130 alineatul (1).

(1) Comisia rambursează cu titlu de plăți 
intermediare 90 % din suma care rezultă 
din aplicarea ratei de cofinanțare pentru 
fiecare axă prioritară, stabilită în decizia de 
adoptare a programului operațional sau a 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională, la cheltuielile eligibile 
pentru axa prioritară incluse în cererea de 
plată. Aceasta determină plata anuală a 
soldului în conformitate cu articolul 130 
alineatul (1). Statul membru sau grupul de 
state membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională se asigură că, 
până cel târziu la data de încheiere a 
programului operațional sau a 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională, suma contribuției 
publice plătite beneficiarilor este cel puțin 
egală cu contribuția din partea 
fondurilor, acordată de Comisie statului 
membru sau grupului de state membre 
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care au înființat un fond de dezvoltare 
macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1695
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 120 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia rambursează cu titlu de plăți 
intermediare 90% din suma care rezultă din 
aplicarea ratei de cofinanțare pentru fiecare 
axă prioritară, stabilită în decizia de 
adoptare a programului operațional, la 
cheltuielile eligibile pentru axa prioritară 
incluse în cererea de plată. Aceasta 
determină plata anuală a soldului în 
conformitate cu articolul 130 alineatul (1).

(1) Comisia rambursează cu titlu de plăți 
intermediare 100% din suma care rezultă 
din aplicarea ratei de cofinanțare pentru 
fiecare axă prioritară, stabilită în decizia de 
adoptare a programului operațional, la 
cheltuielile eligibile pentru axa prioritară 
incluse în cererea de plată. Aceasta 
determină plata anuală a soldului în 
conformitate cu articolul 130 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1696
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 120 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuția din partea fondurilor la axa 
prioritară prevăzută în decizia Comisiei de 
aprobare a programului operațional.

(b) contribuția din partea fondurilor la axa 
prioritară prevăzută în decizia Comisiei de 
aprobare a programului operațional sau a 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională.
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Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1697
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 120 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere articolului 22, 
contribuția Uniunii prin plățile 
intermediare și prin plata soldului final nu 
poate depăși contribuția publică și suma 
maximă a contribuției din partea fondurilor 
pentru fiecare axă prioritară, astfel cum se 
prevede în decizia Comisiei de aprobare a 
programului operațional.

(3) Fără a aduce atingere articolului 22, 
contribuția Uniunii prin plățile 
intermediare și prin plata soldului final nu 
poate depăși contribuția publică și suma 
maximă a contribuției din partea fondurilor 
pentru fiecare axă prioritară, astfel cum se 
prevede în decizia Comisiei de aprobare a 
programului operațional sau a 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1698
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 123 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre care nu au adoptat 
moneda euro la data înaintării cererii de 
plată, transformă în euro sumele 
cheltuielilor suportate în monedă națională. 

(1) Statele membre care nu au adoptat 
moneda euro la data înaintării cererii de 
plată, transformă în euro sumele 
cheltuielilor suportate în monedă națională. 
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Sumele respective se transformă în euro pe 
baza nivelului de schimb contabil lunar al 
Comisiei valabil pe parcursul lunii în care 
s-au înregistrat cheltuielile respective la 
autoritatea de management a programului 
operațional în cauză. Acest nivel se publică 
pe cale electronică de către Comisie în 
fiecare lună.

Sumele respective se transformă în euro pe 
baza nivelului de schimb contabil lunar al 
Comisiei valabil pe parcursul lunii în care 
s-au înregistrat cheltuielile respective la 
autoritatea de certificare sau autoritatea 
de management a programului operațional 
în cauză. Acest nivel se publică pe cale 
electronică de către Comisie în fiecare 
lună.

Or. en

Justificare

Amendamentul are ca scop să ofere posibilitatea de a menține modalitățile din cadrul 
actualei perioade de programare (articolul 81 din Regulamentul 1083/2006) și astfel să evite 
introducerea de circuite administrative suplimentare. În cazul în care autoritățile de 
certificare și de management au fuzionat, conturile celei din urmă vor fi relevante.

Amendamentul 1699
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 123 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre care nu au adoptat 
moneda euro la data înaintării cererii de 
plată, transformă în euro sumele 
cheltuielilor suportate în monedă națională. 
Sumele respective se transformă în euro pe 
baza nivelului de schimb contabil lunar al 
Comisiei valabil pe parcursul lunii în care 
s-au înregistrat cheltuielile respective la 
autoritatea de management a programului 
operațional în cauză. Acest nivel se publică 
pe cale electronică de către Comisie în 
fiecare lună.

(1) Statele membre care nu au adoptat 
moneda euro la data înaintării cererii de 
plată, transformă în euro sumele 
cheltuielilor suportate în monedă națională. 
Sumele respective se transformă în euro pe 
baza cursului de schimb contabil lunar al 
Comisiei valabil pe parcursul lunii în care 
s-au înregistrat cheltuielile respective la 
autoritatea de management a programului 
operațional sau a programului pentru un 
fond de dezvoltare macroregională în 
cauză. Acest curs se publică pe cale 
electronică de către Comisie în fiecare 
lună.

Or. sk
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Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1700
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în 2014: 2 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

(a) în 2014: 2,5 % din cuantumul 
contribuției din partea fondurilor pentru 
toată perioada de programare, pentru 
programul operațional;

Or. en

Amendamentul 1701
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în 2014: 2 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

(a) în 2014: 2 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional sau programul pentru un fond 
de dezvoltare macroregională;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.
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Amendamentul 1702
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în 2014: 2 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

(a) în 2014: 3 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

Or. fr

Justificare

Posibilitatea ca autoritățile de management să plătească beneficiarii înainte de a prezenta 
Comisiei cererile de rambursare necesită o mai mare flexibilitate cu privire la perioada de 
avans, cu scopul de a permite autorităților în cauză să dispună de resurse suficiente pentru a 
răspunde cererilor beneficiarilor. 

Amendamentul 1703
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 –alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în 2015: 1 % din cuantumul sprijinului 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

(b) în 2015: 1 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional sau programul pentru un fond 
de dezvoltare macroregională;

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.
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Amendamentul 1704
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în 2015: 1 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

(b) în 2015: 2 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

Or. en

Amendamentul 1705
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în 2015: 1 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

(b) în 2015: 2,5 % din cuantumul 
contribuției din partea fondurilor pentru 
toată perioada de programare, pentru 
programul operațional;

Or. en

Amendamentul 1706
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în 2015: 1 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

(b) în 2015: 2 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

Or. fr
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Justificare

Posibilitatea ca autoritățile de management să plătească beneficiarii înainte de a prezenta 
Comisiei cererile de rambursare necesită o mai mare flexibilitate cu privire la perioada de 
avans, cu scopul de a permite autorităților în cauză să dispună de resurse suficiente pentru a 
răspunde cererilor beneficiarilor. 

Amendamentul 1707
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în 2015: 1 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

(b) în 2015: 3 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

Or. en

Amendamentul 1708
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în 2015: 1 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

(b) în 2015: 3 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

Or. en

Amendamentul 1709
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în 2015: 1 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

(b) în 2015: 3 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional;

Or. en

Justificare

Salutăm propunerea care impune autorităților de management să plătească sumele 
beneficiarilor înainte de a depune o cerere de rambursare la Comisie; totuși, acest sistem 
necesită un sistem de plată în avans mai flexibil, dacă autoritățile de management dețin 
suficiente resurse pentru a plăti în avans sumele solicitate de beneficiari.

Amendamentul 1710
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în 2016: 1 % din cuantumul sprijinului 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional.

(c) în 2016: 2,5 % din cuantumul 
sprijinului din partea fondurilor pentru 
toată perioada de programare, pentru 
programul operațional.

Or. en

Amendamentul 1711
Patrice Tirolien

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în 2016: 1 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 

(c) în 2016: 2 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
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de programare, pentru programul 
operațional;

de programare, pentru programul 
operațional;

Or. fr

Justificare

Posibilitatea ca autoritățile de management să plătească beneficiarii înainte de a prezenta 
Comisiei cererile de rambursare necesită o mai mare flexibilitate cu privire la perioada de 
avans, cu scopul de a permite autorităților în cauză să dispună de resurse suficiente pentru a 
răspunde cererilor beneficiarilor. 

Amendamentul 1712
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în 2016: 1 % din cuantumul sprijinului 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional.

(c) în 2016: 1 % din cuantumul contribuției 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional sau programul pentru un fond 
de dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1713
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în 2016: 1 % din cuantumul sprijinului 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 

(c) în 2016: 2 % din cuantumul sprijinului 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
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operațional. operațional.

Or. en

Amendamentul 1714
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în 2016: 1 % din cuantumul sprijinului 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional.

(c) în 2016: 2 % din cuantumul sprijinului 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional.

Or. en

Amendamentul 1715
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în 2016: 1 % din cuantumul sprijinului 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional.

(c) în 2016: 3 % din cuantumul sprijinului 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional.

Or. en

Amendamentul 1716
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în 2016: 1 % din cuantumul sprijinului 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional.

(c) în 2016: 3 % din cuantumul sprijinului 
din partea fondurilor pentru toată perioada 
de programare, pentru programul 
operațional.

Or. en

Justificare

Salutăm propunerea care impune autorităților de management să plătească sumele 
beneficiarilor înainte de a depune o cerere de rambursare la Comisie; totuși, acest sistem 
necesită un sistem de plată în avans mai flexibil, dacă autoritățile de management dețin 
suficiente resurse pentru a plăti în avans sumele solicitate de beneficiari.

Amendamentul 1717
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O sumă anuală de prefinanțare se 
plătește înainte de data de 1 iulie a anilor 
cuprinși în perioada 2016-2022. În 2016, 
aceasta va reprezenta 2 % din cuantumul 
contribuției din partea fondurilor pentru 
toată perioada de programare, pentru 
programul operațional. În perioada 
2017-2022, aceasta va reprezenta 2,5 % din 
cuantumul contribuției din partea 
fondurilor pentru toată perioada de 
programare, pentru programul operațional.

(2) O sumă anuală de prefinanțare se 
plătește înainte de data de 1 iulie a anilor 
cuprinși în perioada 2016-2022. În 2016, 
aceasta va reprezenta 2 % din cuantumul 
contribuției din partea fondurilor pentru 
toată perioada de programare, pentru 
programul operațional sau programul 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională. În perioada 2017-2022, 
aceasta va reprezenta 2,5 % din cuantumul 
contribuției din partea fondurilor pentru 
toată perioada de programare, pentru 
programul operațional sau programul 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
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comun.

Amendamentul 1718
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 124 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O sumă anuală de prefinanțare se 
plătește înainte de data de 1 iulie a anilor 
cuprinși în perioada 2016-2022. În 2016, 
aceasta va reprezenta 2 % din cuantumul 
contribuției din partea fondurilor pentru 
toată perioada de programare, pentru 
programul operațional. În perioada 2017-
2022, aceasta va reprezenta 2,5% din 
cuantumul contribuției din partea 
fondurilor pentru toată perioada de 
programare, pentru programul operațional.

(2) O sumă anuală de prefinanțare se 
plătește înainte de data de 1 iulie a anilor 
cuprinși în perioada 2016-2022. În 2016, 
aceasta va reprezenta 2,5 % din cuantumul 
contribuției din partea fondurilor pentru 
toată perioada de programare, pentru 
programul operațional. În perioada 2017-
2022, aceasta va reprezenta 3 % din 
cuantumul contribuției din partea 
fondurilor pentru toată perioada de 
programare, pentru programul operațional.

Or. en

Amendamentul 1719
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 126 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prima cerere de plată intermediară nu 
se transmite înaintea primirii de către 
Comisie a actului oficial de acreditare a 
autorității de management.

eliminat

Or. de

Amendamentul 1720
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 126 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Plățile intermediare nu se efectuează 
pentru un program operațional în cazul în 
care raportul anual de implementare nu a 
fost trimis Comisiei, în conformitate cu 
articolul 101.

(4) Plățile intermediare nu se efectuează 
pentru un program operațional sau 
program pentru un fond de dezvoltare 
macroregională în cazul în care raportul 
anual de implementare nu a fost trimis 
Comisiei în conformitate cu articolul 101.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1721
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 126 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Sub rezerva disponibilității fondurilor, 
Comisia efectuează plata intermediară în 
termen de cel mult 60 de zile de la data la
care o cerere de plată este înregistrată de 
Comisie.

(5) Instituirea de măsuri eficace și 
proporționale de combatere a fraudelor, 
luând în considerare riscurile identificate, 
precum un birou independent care să 
primească informații de la persoane care 
fac denunțuri.

Or. en

Amendamentul 1722
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 126 – alineatul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Prefinanțarea inițială și plățile 
intermediare trebuie să ajungă la 
beneficiari înainte de angajarea 
programului sau a următoarei etape, 
asigurând că termenele de plată nu 
cauzează nicio întârziere în realizarea 
programului și că beneficiarul nu trebuie 
efectueze plata în avans din finanțarea 
publică;

Or. en

Amendamentul 1723
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 127 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia dezangajează orice parte din suma 
aferentă unui program operațional, 
calculată în conformitate cu al doilea 
paragraf, care nu a fost utilizată pentru 
prefinanțarea inițială și anuală sau pentru 
plăți intermediare și plata soldului anual 
până la data de 31 decembrie a celui de-al
doilea an financiar care urmează anului 
angajamentului bugetar în cadrul 
programului operațional sau pentru care 
nicio cerere de plată redactată în 
conformitate cu articolul 121 nu s-a 
transmis în conformitate cu articolul 126.

Comisia dezangajează orice parte din suma 
aferentă unui program operațional, 
calculată în conformitate cu al doilea 
paragraf, care nu a fost utilizată pentru 
prefinanțarea inițială și anuală sau pentru 
plăți intermediare și plata soldului anual 
până la data de 31 decembrie a celui de-al
treilea an financiar care urmează anului 
angajamentului bugetar în cadrul 
programului operațional sau pentru care 
nicio cerere de plată redactată în 
conformitate cu articolul 121 nu s-a 
transmis în conformitate cu articolul 126.

Or. en

Amendamentul 1724
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 127 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia dezangajează orice parte din 
suma aferentă unui program operațional, 
calculată în conformitate cu al doilea 
paragraf, care nu a fost utilizată pentru 
prefinanțarea inițială și anuală sau pentru 
plăți intermediare și plata soldului anual 
până la data de 31 decembrie a celui de-al 
doilea an financiar care urmează anului 
angajamentului bugetar în cadrul 
programului operațional sau pentru care 
nicio cerere de plată redactată în 
conformitate cu articolul 126 nu s-a 
transmis în conformitate cu articolul 121.

(1) Comisia dezangajează orice parte din 
suma aferentă unui program operațional, 
calculată în conformitate cu al doilea 
paragraf, care nu a fost utilizată pentru 
prefinanțarea inițială și anuală sau pentru 
plăți intermediare și plata soldului final 
până la data de 31 decembrie a celui de-al 
doilea exercițiu financiar care urmează 
anului angajamentului bugetar în cadrul 
programului operațional sau al 
programului pentru un fond de dezvoltare 
macroregională sau pentru care nu s-a 
transmis nicio cerere de plată în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (1).

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1725
Evgeni Kirilov

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 127 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia dezangajează orice parte din suma 
aferentă unui program operațional, 
calculată în conformitate cu al doilea 
paragraf, care nu a fost utilizată pentru 
prefinanțarea inițială și anuală sau pentru 
plăți intermediare și plata soldului anual 
până la data de 31 decembrie a celui de-al
doilea an financiar care urmează anului 
angajamentului bugetar în cadrul 
programului operațional sau pentru care 
nicio cerere de plată redactată în 
conformitate cu articolul 121 nu s-a 
transmis în conformitate cu articolul 126.

Comisia dezangajează orice parte din suma 
aferentă unui program operațional, 
calculată în conformitate cu al doilea 
paragraf, care nu a fost utilizată pentru 
prefinanțarea inițială și anuală sau pentru 
plăți intermediare și plata soldului anual 
până la data de 31 decembrie a celui de-al
doilea an financiar care urmează anului 
angajamentului bugetar în cadrul 
programului operațional, iar pentru 
Fondul de coeziune până la data de 31 
decembrie a celui de-al treilea an 
financiar care urmează anului 
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angajamentului bugetar în cadrul 
programului operațional sau pentru care 
nicio cerere de plată redactată în 
conformitate cu articolul 121 nu s-a 
transmis în conformitate cu articolul 126.

Or. en

Amendamentul 1726
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 127 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru aflat într-
o situație financiară dificilă îndeplinește 
condițiile în conformitate cu articolul 22 
alinatul (1), Comisia trebuie să elaboreze 
la cerere, prin intermediul unui act de 
punere în aplicare, un program separat în 
conformitate cu gestiunea centralizată, în 
temeiul articolul 54 litera a din 
Regulamentul (CE, EURATOM) 
nr. 1605/2002; pentru a conecta fondurile 
expuse și/sau recuperate, precum și 
veniturile din dobânzi sau fondurile 
nesolicitate ale statului membru în cauză 
și pentru a le utiliza în vederea promovării 
celei mai bune creșteri, în special în cazul 
proiectelor de infrastructură economică;

Or. de

Amendamentul 1727
Nuno Teixeira

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 127 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru statele membre în care PIB-ul pe 
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cap de locuitor în perioada 2007-2009 a 
fost mai mic de 85 % din media UE 
înregistrată în aceeași perioadă de 
referință, perioada menționată la 
alineatul (1) primul paragraf este data de 
31 decembrie a celui de-al treilea 
exercițiu financiar care urmează anului 
angajamentului bugetar în cadrul 
programului operațional.

Or. pt

Justificare

Regiunile cele mai defavorizate ar trebui să beneficieze de flexibilitate în raport cu alte 
regiuni europene.

Amendamentul 1728
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 127 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În ceea ce privește angajamentele 
bugetare la care se face referire la 
alineatul (1) și atunci când corespund 
alocărilor destinate operațiunilor de 
inovare și I + D ale obiectivelor tematice 1 
și 3 ale articolului 9 și care nu constau în 
infrastructuri, Comisia va dezangaja 
angajamentele în conformitate cu al 
doilea paragraf al articolului respectiv, la 
data de 31 decembrie a celui de al 
patrulea exercițiu financiar de la 
exercițiul financiar respectiv în care s-a 
contractat angajamentul bugetar 
corespunzător acestei părți a programului 
operativ.

Or. es

Justificare

Realizarea operațiunilor de inovare și I + D cofinanțate de FEDER în alte perioade de 
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programare evidențiază dificultatea îndeplinirii normei comune stabilite pentru toate 
programele de dezangajare automată a resurselor. Se propune stabilirea unui nivel mai 
relaxat de îndeplinire a normei de dezangajare pentru angajamentele destinate acestui tip de 
operațiuni.

Amendamentul 1729
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 127 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care Comisia adoptă o 
decizie de autorizare a unui proiect major, 
sumele potențial vizate de dezangajarea 
automată sunt reduse cu sumele anuale 
vizate de aceste proiecte majore.
Pentru aceste sume anuale, data de 
începere a calculării termenelor de 
dezangajare automată menționate la 
alineatul (1) este data deciziei ulterioare 
necesare pentru autorizarea acestor 
proiecte majore.

Or. en

Amendamentul 1730
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Închiderea conturilor și încheierea 
programelor operaționale

Închiderea conturilor și încheierea 
programelor operaționale și a programelor 
macroregionale

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
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comun.

Amendamentul 1731
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 128

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 128 eliminat
Conținutul conturilor anuale
(1) Conturile anuale certificate pentru 
fiecare program operațional acoperă anul 
contabil și includ la nivelul fiecărei axe 
prioritare
(a) cuantumul total al cheltuielilor 
eligibile care au fost înregistrate în 
contabilitatea autorității de certificare ca 
fiind plătite de beneficiari la punerea în 
aplicare a operațiunilor și contribuția 
publică eligibilă aferentă care a fost 
plătită, precum și suma totală a 
contribuției publice suportate în cursul 
punerii în aplicare a operațiunilor;
(b) sumele retrase și recuperate pe 
parcursul anului contabil, sumele care 
urmează a fi recuperate la sfârșitul anului 
contabil, sumele recuperate în temeiul 
articolului 61, precum și sumele 
nerecuperabile;
(c) pentru fiecare axă prioritară, lista 
operațiunilor finalizate pe parcursul 
anului contabil care au beneficiat de 
contribuții din partea FEDER și a 
Fondului de coeziune;
(d) pentru fiecare axă prioritară, o 
reconciliere între cheltuielile declarate în 
conformitate cu litera (a) și cheltuielile 
declarate pentru același an contabil în 
cererile de plată, însoțită de o explicație a 
oricăror diferențe.
(2) Autoritatea de certificare poate 
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specifica în conturi, pe axe prioritare, un 
provizion care nu depășește 5% din 
cheltuielile totale din cererile de plată 
prezentate pentru un an contabil anume, 
în cazul în care evaluarea cu privire la 
legalitatea și regularitatea cheltuielilor 
face obiectul unei proceduri în curs de 
desfășurare efectuate de autoritatea de 
audit. Suma acoperită se exclude din 
valoarea totală a cheltuielilor eligibile 
menționate la alineatul (1) litera (a). 
Aceste sume sunt incluse definitiv sau 
sunt excluse din conturile anuale din anul 
contabil următor.

Or. de

Amendamentul 1732
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 128

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 128 eliminat
Conținutul conturilor anuale
(1) Conturile anuale certificate pentru 
fiecare program operațional acoperă anul 
contabil și includ la nivelul fiecărei axe 
prioritare:
(a) cuantumul total al cheltuielilor 
eligibile care au fost înregistrate în 
contabilitatea autorității de certificare ca 
fiind plătite de beneficiari la punerea în 
aplicare a operațiunilor și contribuția 
publică eligibilă aferentă care a fost 
plătită, precum și suma totală a 
contribuției publice suportate în cursul 
punerii în aplicare a operațiunilor;
(b) sumele retrase și recuperate pe 
parcursul anului contabil, sumele care 
urmează a fi recuperate la sfârșitul anului 
contabil, sumele recuperate în temeiul 
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articolului 61, precum și sumele 
nerecuperabile;
(c) pentru fiecare axă prioritară, lista 
operațiunilor finalizate pe parcursul 
anului contabil care au beneficiat de 
contribuții din partea FEDER și a 
Fondului de coeziune;
(d) pentru fiecare axă prioritară, o 
reconciliere între cheltuielile declarate în 
conformitate cu litera (a) și cheltuielile 
declarate pentru același an contabil în 
cererile de plată, însoțită de o explicație a 
oricăror diferențe.
(2) Autoritatea de certificare poate 
specifica în conturi, pe axe prioritare, un 
provizion care nu depășește 5% din 
cheltuielile totale din cererile de plată 
prezentate pentru un an contabil anume, 
în cazul în care evaluarea cu privire la 
legalitatea și regularitatea cheltuielilor 
face obiectul unei proceduri în curs de 
desfășurare efectuate de autoritatea de 
audit. Suma acoperită se exclude din 
valoarea totală a cheltuielilor eligibile 
menționate la alineatul (1) litera (a). 
Aceste sume sunt incluse definitiv sau 
sunt excluse din conturile anuale din anul 
contabil următor.

Or. es

Amendamentul 1733
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 128 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Conturile anuale certificate pentru 
fiecare program operațional acoperă anul
contabil și includ la nivelul fiecărei axe 
prioritare:

(1) Conturile anuale certificate pentru 
fiecare program operațional sau program 
pentru un fond de dezvoltare 
macroregională acoperă exercițiul contabil 
și includ la nivelul fiecărei axe prioritare:
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Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1734
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 129

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 129 eliminat
Transmiterea informațiilor
Pentru fiecare an începând din 2016 până 
la și inclusiv 2022, statul membru prezintă 
documentele menționate la articolul 75 
alineatul (1).

Or. es

Amendamentul 1735
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 129 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare an începând din 2016 până 
la și inclusiv 2022, statul membru prezintă 
documentele menționate la articolul 75 
alineatul (1).

eliminat

Or. de

Amendamentul 1736
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 129 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare an începând din 2016 până 
la și inclusiv 2022, statul membru prezintă 
documentele menționate la articolul 75 
alineatul (1).

Pentru fiecare an începând din 2016 până 
în 2022 inclusiv, statul membru sau grupul 
de state membre care au înființat un fond 
de dezvoltare macroregională prezintă 
documentele menționate la articolul 75 
alineatul (1).

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1737
Hermann Winkler

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 130

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. de

Amendamentul 1738
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 130

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. es
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Amendamentul 1739
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 130 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Soldul anual care, drept urmare a 
verificării și închiderii conturilor, este 
recuperabil de la statul membru face 
obiectul unui ordin de recuperare emis de 
Comisie. Soldul anual de plătit statului 
membru se adaugă la următoarea plată 
intermediară efectuată de Comisie, în urma 
verificării și închiderii conturilor.

(2) Soldul anual care, ca urmare a 
verificării și închiderii conturilor, este 
recuperabil de la statul membru sau grupul 
de state membre care au înființat un fond 
de dezvoltare macroregională face 
obiectul unui ordin de recuperare emis de 
Comisie. Soldul anual de plătit statului 
membru sau grupului de state membre 
care au înființat un fond de dezvoltare 
macroregională se adaugă la următoarea 
plată intermediară efectuată de Comisie, în 
urma verificării și închiderii conturilor.

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.

Amendamentul 1740
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 130 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care, din motive imputabile 
unui stat membru, Comisia nu este în 
măsură să verifice și să închidă conturile 
până la data de 30 aprilie a anului imediat 
următor sfârșitului unui an contabil, 
Comisia informează statul membru cu 
privire la acțiunile care trebuie să fie 
întreprinse de către autoritatea de 
management sau de către autoritatea de 
audit, sau a anchetelor suplimentare pe 

(3) În cazul în care, din motive imputabile 
unui stat membru sau grup de state 
membre care au înființat un fond de 
dezvoltare macroregională, Comisia nu 
este în măsură să verifice și să închidă 
conturile până la data de 30 aprilie a anului 
imediat următor sfârșitului unui exercițiu
contabil, Comisia informează statul 
membru sau grupul de state membre care 
au înființat fondul de dezvoltare 
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care Comisia își propune să le efectueze în 
conformitate cu articolul 65 alineatele (2) 
și (3).

macroregională cu privire la acțiunile care 
trebuie să fie întreprinse de către 
autoritatea de management sau de către 
autoritatea de audit, sau la anchetele
suplimentare pe care Comisia își propune 
să le efectueze în conformitate cu 
articolul 65 alineatele (2) și (3).

Or. sk

Justificare

Ținând seama de amendamentele cu privire la componenta de inovare a cadrului strategic 
comun.


