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Amendamentul 1741
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 131

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 131 eliminat
Închiderea anuală
(1) Pentru FEDER și Fondul de coeziune, 
conturile anuale pentru fiecare program 
operațional includ, la nivelul fiecărei axe 
prioritare, lista operațiunilor finalizate pe 
parcursul anului contabil. Cheltuielile 
aferente acestor operațiuni incluse în 
conturile care fac obiectul deciziei de 
închidere a conturilor sunt considerate 
închise.
(2) Pentru FSE, cheltuielile care sunt 
incluse în conturile care fac obiectul unei 
decizii de verificare și de închidere a 
conturilor sunt considerate închise.

Or. es

Amendamentul 1742
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 131 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru FEDER și Fondul de coeziune, 
conturile anuale pentru fiecare program 
operațional includ, la nivelul fiecărei axe 
prioritare, lista operațiunilor finalizate pe 
parcursul anului contabil. Cheltuielile 
aferente acestor operațiuni incluse în 
conturile care fac obiectul deciziei de 
închidere a conturilor sunt considerate 
închise.

(1) Pentru FEDER și Fondul de coeziune, 
conturile anuale pentru fiecare program 
operațional sau pentru fiecare program 
finanțat prin fondul de dezvoltare 
macroregională includ, la nivelul fiecărei 
axe prioritare, lista operațiunilor finalizate 
pe parcursul anului contabil. Cheltuielile 
aferente acestor operațiuni incluse în 
conturile care fac obiectul deciziei de 
închidere a conturilor sunt considerate 
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închise.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendament 1743
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 132 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere normelor aplicabile 
în materie de ajutoare de stat, autoritatea de 
management se asigură că toate 
documentele justificative privind 
operațiunile sunt puse la dispoziția 
Comisiei și a Curții de Conturi Europene, 
la cerere, pe o perioadă de trei ani. Această 
perioadă de trei ani începe să curgă de la 
data de 31 decembrie a anului în care s-a 
adoptat decizia de verificare și de 
închidere a conturilor în conformitate cu 
articolul 130 sau, cel târziu, de la data 
plății soldului final.

Fără a aduce atingere normelor aplicabile 
în materie de ajutoare de stat, autoritatea de 
management se asigură că toate 
documentele justificative privind 
operațiunile sunt puse la dispoziția 
Comisiei și a Curții de Conturi Europene, 
la cerere, pe o perioadă de trei ani. Această 
perioadă de trei ani începe să curgă de la 
data plății soldului final.

Or. es

Amendamentul 1744
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – secțiunea 2 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Încheierea programelor operaționale Închiderea programelor operaționale și a 
programelor finanțate prin fondul de 
dezvoltare macroregională
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Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1745
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 133 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Depunerea documentelor de încheiere și 
plata soldului final

Depunerea documentelor de încheiere 
pentru programele operaționale și 
programele finanțate prin fondul de 
dezvoltare macroregională și plata 
soldului final

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1746
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 133 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un raport final de implementare pentru 
programul operațional; și

(b) un raport final de implementare pentru 
programul operațional, sau programul 
finanțat prin fondul de dezvoltare 
macroregională;

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.
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Amendamentul 1747
Ramona Nicole Mănescu

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 133 – alineatul 2 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Beneficiarul trebuie să primească plata 
finală și totală a soldului înainte de 
termenul limită și în condițiile fixate de 
către Directiva privind combaterea 
întârzierii în efectuarea plăților;

Or. en

Amendamentul 1748
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Toate sau o parte din plățile 
intermediare la nivelul axelor prioritare sau 
al programelor operaționale pot fi 
suspendate de către Comisie atunci când:

(1) Toate sau o parte din plățile 
intermediare la nivelul axelor prioritare sau 
al programelor operaționale sau la nivelul 
programelor finanțate prin fondul de 
dezvoltare macroregională pot fi 
suspendate de către Comisie atunci când:

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1749
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există o deficiență gravă în sistemul de 
gestiune și control al programului 
operațional pentru care nu au fost luate
măsuri de corecție;

(a) există o deficiență gravă în sistemul de 
gestiune și control al programului 
operațional sau al programului finanțat 
prin fondul de dezvoltare macroregională 
pentru care nu au fost luate măsuri de 
corecție;

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1750
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) statul membru nu a reușit să ia măsurile 
necesare pentru remedierea situației care a 
dat naștere la o întrerupere în temeiul 
articolului 74;

(c) statul membru sau grupul de state 
membre care a înființat un fond de 
dezvoltare macroregională nu a reușit să ia 
măsurile necesare pentru remedierea 
situației care a dat naștere la o întrerupere 
în temeiul articolului 74;

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1751
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) există o deficiență gravă în ceea ce 
privește calitatea și fiabilitatea sistemului 
de monitorizare sau a datelor privind 
indicatorii comuni și specifici;

(d) există o deficiență gravă în ceea ce 
privește calitatea și fiabilitatea sistemului 
de monitorizare;

Or. en

Amendamentul 1752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) statul membru nu a luat măsurile 
prevăzute de programul operațional în 
ceea ce privește îndeplinirea condițiilor ex 
ante;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1753
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) statul membru nu a luat măsurile 
prevăzute de programul operațional în 
ceea ce privește îndeplinirea condițiilor ex 
ante;

eliminată

Or. it

Justificare

Suspendarea integrală sau parțială a plăților interimare din partea Comisiei nu poate fi 
considerată justificabilă, cu excepția cazurilor în care sistemul de control și gestiune prezintă 
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deficiențe grave.

Amendamentul 1754
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) statul membru nu a luat măsurile 
prevăzute de programul operațional în ceea 
ce privește îndeplinirea condițiilor ex ante;

(e) statul membru sau grupul de state 
membre care a înființat un fond de 
dezvoltare macroregională nu a luat 
măsurile prevăzute de programul 
operațional sau de programul finanțat 
prin fondul de dezvoltare macroregională, 
în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor 
ex ante;

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1755
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) există dovezi care rezultă dintr-o 
analiză a performanței potrivit cărora o 
axă prioritară nu îndeplinește obiectivele 
de etapă stabilite în cadrul de 
performanță;

eliminată

Or. en
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Amendamentul 1756
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) există dovezi care rezultă dintr-o 
analiză a performanței potrivit cărora o 
axă prioritară nu îndeplinește obiectivele 
de etapă stabilite în cadrul de 
performanță;

eliminată

Or. en

Amendamentul 1757
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) există dovezi care rezultă dintr-o 
analiză a performanței potrivit cărora o 
axă prioritară nu îndeplinește obiectivele 
de etapă stabilite în cadrul de 
performanță;

eliminată

Or. es

Amendamentul 1758
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) există dovezi care rezultă dintr-o 
analiză a performanței potrivit cărora o 
axă prioritară nu îndeplinește obiectivele 
de etapă stabilite în cadrul de 

eliminată
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performanță;

Or. pt

Amendamentul 1759
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) există dovezi care rezultă dintr-o 
analiză a performanței potrivit cărora o 
axă prioritară nu îndeplinește obiectivele 
de etapă stabilite în cadrul de 
performanță;

eliminată

Or. it

Justificare

Suspendarea integrală sau parțială a plăților interimare din partea Comisiei nu poate fi 
considerată justificabilă, cu excepția cazurilor în care sistemul de control și gestiune prezintă 
deficiențe grave.

Amendamentul 1760
Erminia Mazzoni

Propunere de regulament
Partea 3 - articolul 134 – alineatul 1 - litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) statul membru nu răspunde sau nu 
răspunde în mod satisfăcător în temeiul 
articolului 20 alineatul (3).

eliminată

Or. en

Amendamentul 1761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Partea 3 - articolul 134 – alineatul 1 - litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) statul membru nu răspunde sau nu 
răspunde în mod satisfăcător în temeiul 
articolului 20 alineatul (3).

eliminată

Or. en

Amendamentul 1762
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 3 - articolul 134 – alineatul 1 - litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) statul membru nu răspunde sau nu 
răspunde în mod satisfăcător în temeiul 
articolului 20 alineatul (3).

eliminată

Or. en

Amendamentul 1763
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Partea 3 - articolul 134 – alineatul 1 - litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) statul membru nu răspunde sau nu 
răspunde în mod satisfăcător în temeiul 
articolului 20 alineatul (3).

eliminată

Or. es
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Amendamentul 1764
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) statul membru nu răspunde sau nu 
răspunde în mod satisfăcător în temeiul 
articolului 20 alineatul (3).

eliminată

Or. it

Justificare

Suspendarea integrală sau parțială a plăților interimare din partea Comisiei nu poate fi 
considerată justificabilă, cu excepția cazurilor în care sistemul de control și gestiune prezintă 
deficiențe grave.

Amendamentul 1765
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) statul membru nu răspunde sau nu 
răspunde în mod satisfăcător în temeiul 
articolului 20 alineatul (3).

(g) statul membru sau grupul de state 
membre care a înființat un fond de 
dezvoltare macroregională nu răspunde 
sau nu răspunde în mod satisfăcător în 
temeiul articolului 20 alineatul (5).

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1766
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să suspende 
unele sau toate plățile intermediare, după 
ce a acordat statului membru posibilitatea 
de a-și prezenta observațiile.

eliminat

Or. it

Justificare

Suspendarea integrală sau parțială a plăților interimare din partea Comisiei nu poate fi 
considerată justificabilă, cu excepția cazurilor în care sistemul de control și gestiune prezintă 
deficiențe grave.

Amendamentul 1767
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să suspende 
unele sau toate plățile intermediare, după 
ce a acordat statului membru posibilitatea 
de a-și prezenta observațiile.

(2) Comisia poate decide, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, să suspende 
unele sau toate plățile intermediare, după 
ce a acordat statului membru sau grupului 
de state membre care a înființat un fond 
de dezvoltare macroregională posibilitatea 
de a-și prezenta observațiile.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1768
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia încetează suspendarea 
plăților intermediare parțiale sau totale 
atunci când statul membru a luat 
măsurile necesare pentru a permite 
încetarea suspendării.

eliminat

Or. it

Justificare

Suspendarea integrală sau parțială a plăților interimare din partea Comisiei nu poate fi 
considerată justificabilă, cu excepția cazurilor în care sistemul de control și gestiune prezintă 
deficiențe grave.

Amendamentul 1769
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 134 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia încetează suspendarea plăților 
intermediare parțiale sau totale atunci când 
statul membru a luat măsurile necesare 
pentru a permite încetarea suspendării.

(3) Comisia încetează suspendarea plăților 
intermediare parțiale sau totale atunci când 
statul membru sau grupul de state membre 
care a înființat un fond de dezvoltare 
macroregională a luat măsurile necesare 
pentru a permite încetarea suspendării.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1770
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 135 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre sunt în primul rând 
responsabile pentru investigarea 
neregulilor și pentru efectuarea corecțiilor 
financiare necesare, precum și pentru 
recuperarea de credite. În cazul unei 
nereguli sistemice, statul membru își 
extinde investigațiile la toate operațiunile 
care ar putea fi afectate.

(1) Statele membre sau grupurile de state 
membre care a înființat un fond de 
dezvoltare macroregională sunt în primul 
rând responsabile pentru investigarea 
neregulilor și pentru efectuarea corecțiilor 
financiare necesare, precum și pentru 
recuperarea de credite. În cazul unei 
nereguli sistemice, statul membru sau 
grupul de state membre care a înființat un 
fond de dezvoltare macroregională își 
extinde investigațiile la toate operațiunile 
care ar putea fi afectate.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1771
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 135 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru efectuează corecțiile 
financiare necesare pentru neregulile 
individuale sau sistemice constatate în 
operațiuni sau în programele operaționale. 
Corecțiile financiare constau în anularea 
totală sau parțială a contribuției publice la 
un program operațional sau la o operațiune. 
Statul membru ține seama de natura și de 
gravitatea neregulilor și a pierderii 
financiare care rezultă pentru fonduri și 
aplică o corecție proporțională. Corecțiile 
financiare sunt înregistrate în conturile 
anuale de către autoritatea de management 
pentru anul contabil în care este decisă 
anularea.

(2) Statul membru sau grupul de state 
membre care a înființat un fond de 
dezvoltare macroregională efectuează
corecțiile financiare necesare pentru 
neregulile individuale sau sistemice 
constatate în operațiuni sau în programele 
operaționale și în programele finanțate 
prin fondul de dezvoltare macroregională. 
Corecțiile financiare constau în anularea 
totală sau parțială a contribuției publice la 
un program operațional sau la o operațiune 
sau la un program finanțat prin fondul de 
dezvoltare macroregională. Statul membru 
ține seama de natura și de gravitatea 
neregulilor și a pierderii financiare care 
rezultă pentru fonduri și aplică o corecție 
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proporțională. Corecțiile financiare sunt 
înregistrate în conturile anuale de către 
autoritatea de management pentru anul 
contabil în care este decisă anularea.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1772
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 135 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuția din partea fondurilor 
anulată în conformitate cu alineatul (2) 
poate fi reutilizată de către statul membru 
în programul operațional în cauză, sub 
rezerva dispozițiilor de la alineatul (4).

(3) Contribuția din partea fondurilor 
anulată în conformitate cu alineatul (2) 
poate fi reutilizată de către statul membru 
în programul operațional în cauză sau în 
programul finanțat prin fondul de 
dezvoltare macroregională în cauză, sub 
rezerva dispozițiilor de la alineatul (4).

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1773
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 136 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia efectuează corecțiile financiare 
prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, prin anularea, integrală sau 
parțială, a contribuției UE la un program 

Contribuția din partea fondurilor anulată
în conformitate cu alineatul (2) poate fi 
reutilizată de către statul membru în 
programul operațional în cauză sau în 
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operațional în conformitate cu articolul 
77, în cazul în care, după efectuarea 
examinărilor necesare, ajunge la 
concluzia că:

programul finanțat prin fondul de 
dezvoltare macroregională în cauză, sub 
rezerva dispozițiilor de la alineatul (4).

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1774
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 136 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) există o neregulă gravă a sistemului de 
gestiune și control al programului 
operațional, aceasta punând în pericol 
contribuția din partea Uniunii care a fost 
deja acordată pentru programul 
operațional;

(a) există o neregulă gravă a sistemului de 
gestiune și control al programului 
operațional sau al programului finanțat 
prin fondul de dezvoltare macroregională, 
aceasta punând în pericol contribuția din 
partea Uniunii care a fost deja acordată 
pentru programul operațional sau 
programul finanțat prin fondul de 
dezvoltare macroregională;

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1775
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 136 –alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un stat membru nu s-a achitat de 
obligațiile sale în temeiul articolului 135 

(b) un stat membru sau un grup de state 
membre care a înființat un program 
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înaintea deschiderii procedurii de corecție 
în temeiul prezentului alineat;

finanțat prin fondul de dezvoltare 
macroregională nu s-a achitat de
obligațiile sale în temeiul articolului 135 
înaintea deschiderii procedurii de corecție 
în temeiul prezentului alineat;

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1776
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 136 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cheltuielile conținute într-o declarație 
de cheltuieli prezintă nereguli și nu au fost 
corectate de statul membru înainte de 
deschiderea procedurii de corecție în 
temeiul prezentului alineat.

(c) cheltuielile conținute într-o declarație 
de cheltuieli prezintă nereguli și nu au fost 
corectate de statul membru sau de grupul 
de state membre care a înființat un fond 
de dezvoltare macroregională înainte de 
deschiderea procedurii de corecție în 
temeiul prezentului alineat.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1777
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 136 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia, în cazul în care decide suma 
unei corecții, în conformitate cu alineatul 
(1), ține seama de natura și de gravitatea 

(2) Comisia, în cazul în care decide suma 
unei corecții, în conformitate cu alineatul 
(1), ține seama de natura și de gravitatea 
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neregulii, precum și de amploarea și de 
implicațiile financiare ale deficiențelor din 
sistemele de gestiune și control constatate 
în cazul programului operațional.

neregulii, precum și de amploarea și de 
implicațiile financiare ale deficiențelor din 
sistemele de gestiune și control constatate 
în cazul programului operațional sau al 
programului finanțat prin fondul de 
dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1778
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 136 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care Comisia își întemeiază 
poziția pe rapoarte efectuate de alți auditori 
decât cei ai serviciilor sale, aceasta trage 
propriile sale concluzii în ceea ce privește 
consecințele financiare, după examinarea 
măsurilor luate de statul membru în cauză 
în conformitate cu articolul 135 alineatul 
(2), a notificărilor trimise în temeiul 
articolului 112 alineatul (3), precum și a 
răspunsurilor din partea statului membru.

(3) În cazul în care Comisia își întemeiază 
poziția pe rapoarte efectuate de alți auditori 
decât cei ai serviciilor sale, aceasta trage 
propriile sale concluzii în ceea ce privește 
consecințele financiare, după examinarea 
măsurilor luate de statul membru sau de 
grupul de state membre care a înființat 
fondul de dezvoltare macroregională în 
cauză în conformitate cu articolul 135 
alineatul (2), a notificărilor trimise în 
temeiul articolului 112 alineatul (3), 
precum și a răspunsurilor din partea 
statului membru sau al grupului de state 
membre care a înființat fondul de 
dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.
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Amendamentul 1779
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 136 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Comisia, pe baza 
examinării raportului final de 
implementare a programului operațional, 
stabilește existența unui eșec grav în 
atingerea țintelor stabilite în cadrul de 
performanță, aceasta poate aplica unele 
corecții financiare în ceea ce privește axele 
prioritare în cauză, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare.

(4) În cazul în care Comisia, pe baza 
examinării raportului final de 
implementare a programului operațional 
sau a programului finanțat prin fondul de 
dezvoltare macroregională, stabilește 
existența unui eșec grav în atingerea 
țintelor stabilite în cadrul de performanță, 
aceasta poate aplica unele corecții 
financiare în ceea ce privește axele 
prioritare în cauză, prin intermediul actelor 
de punere în aplicare.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1780
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 136 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care un stat membru nu își 
respectă obligațiile în temeiul 
articolului 86, Comisia poate să efectueze, 
în funcție de gradul de nerespectare a 
obligațiilor respective, o corecție financiară 
prin anularea totală sau parțială a 
contribuției din fondurile structurale în 
favoarea statului membru în cauză.

(5) În cazul în care un stat membru sau un 
grup de state membre care a înființat un 
fond de dezvoltare macroregională nu își 
respectă obligațiile în temeiul 
articolului 86, Comisia poate să efectueze, 
în funcție de gradul de nerespectare a 
obligațiilor respective, o corecție financiară 
prin anularea totală sau parțială a 
contribuției din fondurile structurale în 
favoarea statului membru sau a grupului 
de state membre care a înființat un fond 
de dezvoltare macroregională în cauză.
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Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1781
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 137 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a lua o decizie privind o 
corecție financiară, Comisia deschide 
procedura prin informarea statului membru 
cu privire la concluziile sale provizorii, 
cerând statului membru să-și prezinte 
observațiile în termen de două luni.

(1) Înainte de a lua o decizie privind o 
corecție financiară, Comisia deschide 
procedura prin informarea statului membru 
sau a grupului de state membre care a 
înființat un fond de dezvoltare 
macroregională cu privire la concluziile 
sale provizorii, cerând statului membru sau
grupului de state membre care a înființat 
un fond de dezvoltare macroregională să-
și prezinte observațiile în termen de două 
luni.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1782
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 137 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a lua o decizie privind o 
corecție financiară, Comisia deschide 
procedura prin informarea statului membru 
cu privire la concluziile sale provizorii, 
cerând statului membru să-și prezinte 

(1) Înainte de a lua o decizie privind o 
corecție financiară, Comisia deschide 
procedura prin informarea statului membru 
cu privire la concluziile sale provizorii, 
cerând statului membru să-și prezinte 
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observațiile în termen de două luni. observațiile în termen de trei luni.

Or. en

Amendamentul 1783
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 137 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care Comisia propune o 
corecție financiară pe baza unei extrapolări 
sau a unei rate forfetare, statul membru are 
posibilitatea să demonstreze, prin 
examinarea documentelor în cauză, că 
nivelul real al neregulii este mai mic decât 
cel din evaluarea Comisiei. De comun 
acord cu Comisia, statul membru poate 
limita amploarea acestei analize la o 
proporție corespunzătoare sau la un 
eșantion corespunzător din respectiva 
documentație. Cu excepția cazurilor 
întemeiate corespunzător, termenul 
suplimentar acordat pentru această 
revizuire nu poate depăși o perioadă de 
două luni cu începere imediat după 
perioada de două luni menționată la 
alineatul (1).

(2) În cazul în care Comisia propune o 
corecție financiară pe baza unei extrapolări 
sau a unei rate forfetare, statul membru sau
grupul de state membre care a înființat un 
fond de dezvoltare macroregională are 
posibilitatea să demonstreze, prin 
examinarea documentelor în cauză, că 
nivelul real al neregulii este mai mic decât 
cel din evaluarea Comisiei. De comun 
acord cu Comisia, statul membru sau
grupul de state membre care a înființat un 
fond de dezvoltare macroregională poate 
limita amploarea acestei analize la o 
proporție corespunzătoare sau la un 
eșantion corespunzător din respectiva 
documentație. Cu excepția cazurilor 
întemeiate corespunzător, termenul 
suplimentar acordat pentru această 
revizuire nu poate depăși o perioadă de 
două luni cu începere imediat după 
perioada de două luni menționată la 
alineatul (1).

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1784
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 137 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia ia în considerare orice probă 
prezentată de statul membru în termenele 
prevăzute la alineatele (1) și (2).

(3) Comisia ia în considerare orice probă 
prezentată de statul membru sau de grupul 
de state membre care a înființat un fond 
de dezvoltare macroregională în termenele 
prevăzute la alineatele (1) și (2).

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1785
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 137 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care statul membru nu 
acceptă concluziile provizorii ale Comisiei, 
statul membru în cauză este invitat de 
Comisie să participe la o audiere cu scopul 
de a se asigura că toate informațiile și 
observațiile relevante sunt disponibile și 
stau la baza concluziilor Comisiei privind 
aplicarea corecției financiare.

4. În cazul în care statul membru sau
grupul de state membre care a înființat un 
fond de dezvoltare macroregională nu 
acceptă concluziile provizorii ale Comisiei, 
statul membru în cauză este invitat de 
Comisie să participe la o audiere cu scopul 
de a se asigura că toate informațiile și 
observațiile relevante sunt disponibile și 
stau la baza concluziilor Comisiei privind 
aplicarea corecției financiare.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1786
Monika Smolková, Anna Záborská
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Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 137 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În scopul aplicării corecțiilor 
financiare, Comisia ia o decizie prin 
intermediul actelor de punere în aplicare, în 
termen de șase luni de la data audierii sau 
de la data primirii informațiilor 
suplimentare, în cazul în care statul 
membru este de acord să prezinte astfel de 
informații suplimentare în urma audierii. 
Comisia ține seama de toate informațiile și 
observațiile prezentate pe parcursul 
procedurii. În cazul în care nu are loc nicio 
audiere, perioada de șase luni începe la 
două luni după data trimiterii de către 
Comisie a scrisorii de invitație la audiere.

(5) În scopul aplicării corecțiilor 
financiare, Comisia ia o decizie prin 
intermediul actelor de punere în aplicare, în 
termen de șase luni de la data audierii sau 
de la data primirii informațiilor 
suplimentare, în cazul în care statul 
membru sau grupul de state membre care 
a înființat un fond de dezvoltare 
macroregională este de acord să prezinte 
astfel de informații suplimentare în urma 
audierii. Comisia ține seama de toate 
informațiile și observațiile prezentate pe 
parcursul procedurii. În cazul în care nu are 
loc nicio audiere, perioada de șase luni 
începe la două luni după data trimiterii de 
către Comisie a scrisorii de invitație la 
audiere.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1787
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 137 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care nereguli care 
afectează conturile anuale transmise 
Comisiei sunt detectate de Comisie sau de 
Curtea de Conturi Europeană, corecția 
financiară aferentă reduce contribuția din 
partea fondurilor la programul 
operațional.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1788
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 137 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care nereguli care 
afectează conturile anuale transmise 
Comisiei sunt detectate de Comisie sau de 
Curtea de Conturi Europeană, corecția 
financiară aferentă reduce contribuția din 
partea fondurilor la programul 
operațional.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1789
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 137 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care nereguli care afectează 
conturile anuale transmise Comisiei sunt 
detectate de Comisie sau de Curtea de 
Conturi Europeană, corecția financiară 
aferentă reduce contribuția din partea 
fondurilor la programul operațional.

(6) În cazul în care nereguli care afectează 
conturile anuale transmise Comisiei sunt 
detectate de Comisie sau de Curtea de 
Conturi Europeană, corecția financiară
aferentă reduce contribuția din partea 
fondurilor la programul operațional sau la 
programul finanțat prin fondul de 
dezvoltare macroregională.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.
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Amendamentul 1790
Markus Pieper, Joachim Zeller

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 137 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dacă un stat membru aflat într-o 
situație financiară dificilă îndeplinește 
una dintre condițiile menționate la 
articolul 22 alineatul (1), Comisia 
elaborează la cerere prin intermediul unui 
act de punere în aplicare un program 
specific gestionat central de aceasta în 
temeiul articolului 53a din Regulamentul 
(CE, Euratom) nr. 1605/2002, pentru a 
reuni resursele suspendate și/sau 
recuperate, precum și dobânzile sau 
resursele neaccesate ale statului membru 
în cauză și pentru a le utiliza în vederea 
maximizării sprijinului acordat creșterii, 
mai ales cu privire la proiectele de 
infrastructură favorabile pentru 
economie;

Or. de

Amendamentul 1791
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 138 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile statelor membre Obligațiile statelor membre sau ale 
grupurilor de state membre care au 
înființat un fond de dezvoltare 
macroregională

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.
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Amendamentul 1792
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 138 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea unei corecții financiare de către 
Comisie nu aduce atingere obligației 
statului membru respectiv de a trece la 
recuperări, în temeiul articolului 135 
alineatul (2) din prezentul regulament și de 
a recupera ajutorul de stat în sensul 
articolului 107 alineatul (1) din tratat și în 
conformitate cu articolul 14 din 
Regulamentul (CE) nr. 659/199939 al 
Consiliului.

Aplicarea unei corecții financiare de către 
Comisie nu aduce atingere obligației 
statului membru respectiv sau obligației
grupului de state membre care au înființat 
un fond de dezvoltare macroregională de 
a trece la recuperări, în temeiul articolului 
135 alineatul (2) din prezentul regulament 
și de a recupera ajutorul de stat în sensul 
articolului 107 alineatul (1) din tratat și în 
conformitate cu articolul 14 din 
Regulamentul (CE) nr. 659/199939 al 
Consiliului.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1793
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – titlul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controlul proporțional al programelor 
operaționale

Controlul proporțional al programelor 
operaționale și al programelor finanțate 
prin fondul de dezvoltare macroregională

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.
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Amendamentul 1794
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 140 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controlul proporțional al programelor 
operaționale

Controlul proporțional al programelor 
operaționale și al programelor finanțate 
prin fondul de dezvoltare macroregională

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1795
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 140 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operațiunile pentru care totalul 
cheltuielilor eligibile nu depășește 
100 000 EUR nu sunt supuse la mai mult 
de un audit efectuat de autoritatea de audit 
sau de către Comisie înaintea închiderii 
tuturor cheltuielilor în cauză prevăzute la 
articolul 131. Alte operațiuni nu sunt 
supuse la mai mult de un audit pe an 
contabil de către autoritatea de audit și 
Comisie înaintea închiderii tuturor 
cheltuielilor în cauză prevăzute la articolul 
131. Aceste dispoziții se aplică fără a 
aduce atingere dispozițiilor de la alineatul 
(4).

(1) Operațiunile pentru care totalul 
cheltuielilor eligibile nu depășește 
250 000 EUR nu sunt supuse la mai mult 
de un audit efectuat de autoritatea de audit 
sau de către Comisie înaintea închiderii 
tuturor cheltuielilor în cauză prevăzute la 
articolul 131. Alte operațiuni nu sunt 
supuse la mai mult de un audit pe an 
contabil de către autoritatea de audit și 
Comisie înaintea închiderii tuturor 
cheltuielilor în cauză prevăzute la articolul 
131. Aceste dispoziții se aplică fără a 
aduce atingere dispozițiilor de la alineatul 
(4).

Or. en
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Amendamentul 1796
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 140 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operațiunile pentru care totalul 
cheltuielilor eligibile nu depășește 
100 000 EUR nu sunt supuse la mai mult 
de un audit efectuat de autoritatea de audit 
sau de către Comisie înaintea închiderii 
tuturor cheltuielilor în cauză prevăzute la 
articolul 131. Alte operațiuni nu sunt 
supuse la mai mult de un audit pe an 
contabil de către autoritatea de audit și 
Comisie înaintea închiderii tuturor 
cheltuielilor în cauză prevăzute la articolul 
131. Aceste dispoziții se aplică fără a 
aduce atingere dispozițiilor de la alineatul 
(4).

(1) Operațiunile pentru care totalul 
cheltuielilor eligibile nu depășește 
200 000 EUR nu sunt supuse la mai mult 
de un audit efectuat de autoritatea de audit 
sau de către Comisie înaintea închiderii 
tuturor cheltuielilor în cauză prevăzute la 
articolul 131. Alte operațiuni nu sunt 
supuse la mai mult de un audit pe an 
contabil de către autoritatea de audit și 
Comisie înaintea închiderii tuturor 
cheltuielilor în cauză prevăzute la articolul 
131. Aceste dispoziții se aplică fără a 
aduce atingere dispozițiilor de la alineatul 
(4).

Or. en

Amendamentul 1797
Tomasz Piotr Poręba

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 140 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operațiunile pentru care totalul 
cheltuielilor eligibile nu depășește 100 000 
EUR nu sunt supuse la mai mult de un 
audit efectuat de autoritatea de audit sau de 
către Comisie înaintea închiderii tuturor 
cheltuielilor în cauză prevăzute la articolul 
131. Alte operațiuni nu sunt supuse la mai 
mult de un audit pe an contabil de către 
autoritatea de audit și Comisie înaintea 
închiderii tuturor cheltuielilor în cauză 
prevăzute la articolul 131. Aceste dispoziții 
se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la alineatul (4).

(1) Operațiunile pentru care totalul 
cheltuielilor eligibile nu depășește 250 000 
EUR nu sunt supuse la mai mult de un 
audit efectuat de autoritatea de audit sau de 
către Comisie înaintea închiderii tuturor 
cheltuielilor în cauză prevăzute la articolul 
131. Alte operațiuni nu sunt supuse la mai 
mult de un audit pe an contabil de către 
autoritatea de audit și Comisie înaintea 
închiderii tuturor cheltuielilor în cauză 
prevăzute la articolul 131. Aceste dispoziții 
se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la alineatul (4).



AM\903907RO.doc 31/85 PE491.058v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 1798
Salvatore Caronna, Erminia Mazzoni

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 140 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operațiunile pentru care totalul 
cheltuielilor eligibile nu depășește 100 000 
EUR nu sunt supuse la mai mult de un 
audit efectuat de autoritatea de audit sau 
de către Comisie înaintea închiderii tuturor 
cheltuielilor în cauză prevăzute la articolul 
131. Alte operațiuni nu sunt supuse la mai 
mult de un audit pe an contabil de către 
autoritatea de audit și Comisie înaintea 
închiderii tuturor cheltuielilor în cauză 
prevăzute la articolul 131. Aceste dispoziții 
se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la alineatul (4).

(1) Operațiunile pentru care totalul 
cheltuielilor eligibile nu depășește 250 000 
EUR nu sunt supuse la mai mult de un 
audit înaintea închiderii tuturor 
cheltuielilor în cauză prevăzute la articolul 
131. Alte operațiuni nu sunt supuse la mai 
mult de un audit pe an contabil înaintea 
închiderii tuturor cheltuielilor în cauză 
prevăzute la articolul 131. Aceste dispoziții 
se aplică fără a aduce atingere dispozițiilor 
de la alineatul (4).

Or. it

Justificare

Pentru a asigura că controlul al căror programe operaționale fac obiectul este cu adevărat 
proporțional, prezentul amendament propune ca operațiunile pentru care cheltuielile totale 
eligibile nu depășesc 250 000 EUR să nu fie supuse la mai mult de un audit.

Amendamentul 1799
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 140 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru programele operaționale pentru 
care opinia celui mai recent audit indică
faptul că nu există deficiențe semnificative, 
Comisia poate conveni cu autoritatea de 
audit, în cadrul reuniunii menționate la 

(2) Pentru programele operaționale, sau 
programele finanțate prin fondul de 
dezvoltare macroregională, pentru care 
opinia celui mai recent audit indică faptul 
că nu există deficiențe semnificative, 
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articolul 118 alineatul (3), că nivelul 
activității de audit necesare poate fi redus, 
astfel încât acesta să fie proporțional cu
riscul determinat. În astfel de cazuri, 
Comisia nu va efectua propriile sale 
controale la fața locului decât în cazul în 
care există probe care sugerează deficiențe 
în sistemul de gestiune și control care 
afectează cheltuielile declarate Comisiei în 
anul contabil pentru care conturile au făcut 
obiectul deciziei de verificare și închidere.

Comisia poate conveni cu autoritatea de 
audit, în cadrul reuniunii menționate la 
articolul 118 alineatul (3), că nivelul 
activității de audit necesare poate fi redus, 
astfel încât acesta să fie proporțional cu 
riscul determinat. În astfel de cazuri, 
Comisia nu va efectua propriile sale 
controale la fața locului decât în cazul în 
care există probe care sugerează deficiențe 
în sistemul de gestiune și control care 
afectează cheltuielile declarate Comisiei în 
anul contabil pentru care conturile au făcut 
obiectul deciziei de verificare și închidere.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1800
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 140 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru programele operaționale în cazul 
cărora Comisia ajunge la concluzia că se 
poate baza pe opinia autorității de audit, 
aceasta poate conveni cu autoritatea de 
audit să limiteze propriile sale audituri la 
fața locului la auditarea activității 
autorității de audit, cu excepția cazului în 
care există dovezi ale unor deficiențe în 
activitatea autorității de audit pentru un an 
contabil pentru care conturile au fost 
supuse a deciziei de verificare și închidere.

(3) Pentru programele operaționale, sau 
programele finanțate prin fondul de 
dezvoltare macroregională în cazul cărora 
Comisia ajunge la concluzia că se poate 
baza pe opinia autorității de audit, aceasta 
poate conveni cu autoritatea de audit să 
limiteze propriile sale audituri la fața 
locului la auditarea activității autorității de 
audit, cu excepția cazului în care există 
dovezi ale unor deficiențe în activitatea 
autorității de audit pentru un an contabil 
pentru care conturile au fost supuse a 
deciziei de verificare și închidere.

Or. sk
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Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1801
Monika Smolková, Anna Záborská

Propunere de regulament
Partea 3 – articolul 140 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
autoritatea de audit și Comisia pot efectua 
audituri ale operațiunilor în cazul în care o 
evaluare a riscurilor detectează un anumit 
risc de nereguli sau fraudă, în cazul 
existenței unor dovezi ale unor deficiențe 
grave în cadrul sistemului de gestiune și 
control al programului operațional în 
cauză, și, pe durata celor 3 ani de după 
închiderea tuturor cheltuielilor unei 
operațiuni în temeiul articolului 131, în 
cadrul unui eșantion de audit. Comisia 
poate în orice moment să efectueze 
auditurile operațiunilor pentru a evalua 
activitatea unei autorități de audit prin 
reefectuarea activității sale de audit.

(4) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
autoritatea de audit și Comisia pot efectua 
audituri ale operațiunilor în cazul în care o 
evaluare a riscurilor detectează un anumit 
risc de nereguli sau fraudă, în cazul 
existenței unor dovezi ale unor deficiențe 
grave în cadrul sistemului de gestiune și 
control al programului operațional sau al 
programului finanțat prin fondul de 
dezvoltare macroregională în cauză, și, pe 
durata celor 3 ani de după închiderea 
tuturor cheltuielilor unei operațiuni în 
temeiul articolului 131, în cadrul unui 
eșantion de audit. Comisia poate în orice 
moment să efectueze auditurile 
operațiunilor pentru a evalua activitatea 
unei autorități de audit prin reefectuarea 
activității sale de audit.

Or. sk

Justificare

Ia în considerare adăugarea unei părți inovatoare în cadrul strategic comun.

Amendamentul 1802
Peter Simon

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 142 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în temeiul 
condițiilor prevăzute în prezentul articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în temeiul 
condițiilor prevăzute în prezentul articol și 
nu se aplică în mod retrospectiv.

Or. de

Justificare

Pentru a asigura certitudinea juridică și pentru a evita subminarea obiectivului privind 
simplificarea procedurilor administrative, actele delegate nu ar trebui să se aplice în mod 
retrospectiv. 

Amendamentul 1803
Michael Theurer

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 142 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în temeiul 
condițiilor prevăzute în prezentul articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în temeiul 
condițiilor prevăzute în prezentul articol.
Actele delegate nu se aplică în mod 
retrospectiv.

Or. de

Amendamentul 1804
Manfred Weber

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 142 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în temeiul 
condițiilor prevăzute în prezentul articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în temeiul 
condițiilor prevăzute în prezentul articol. 
Actele delegate nu se aplică în mod 
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retrospectiv

Or. de

Justificare

Actele delegate cu efect retrospectiv duce la nesiguranță și neîncredere din partea 
autorităților locale față de primirea de finanțare și instituie constrângeri asupra capacității 
administrative la toate nivelurile.

Amendamentul 1805
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Partea 4 – articolul 142 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată în 
prezentul regulament este conferită pentru 
o perioadă de timp nedeterminată
începând de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

(2) Delegarea de competențe menționată în 
prezentul regulament este conferită pentru 
o perioadă de un an începând de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Or. es

Justificare

Acordarea Comisiei a competenței de a adopta legislație europeană pentru o perioadă de 
timp nedeterminată prin intermediul actelor delegate ar însemna să se acorde acesteia 
competențe de reglementare pentru întreaga perioadă de programare 2014-2020, ceea ce ar 
putea duce la o lipsă a certitudinii juridice.

Amendamentul 1806
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Anexa -I (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa -I
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Cadrul strategic comun
Scopul acestui cadru este de a servi, în 
conformitate cu articolul 10, ca mijloc de 
coordonare, integrare și echilibrare a 
obiectivelor diferitelor politici în contexte 
regionale specifice, și, în special, ca 
mijloc de coordonare și echilibrare a 
priorităților de investiții cu obiectivele 
tematice prezentate la articolul 9.
1. Principii orizontale și provocări 
transversale
1.1 Parteneriat și guvernanță pe mai 
multe niveluri
1.1.1. Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri necesită măsuri coordonate 
realizate în conformitate cu principiile 
subsidiarității și proporționalității, și în 
parteneriat. De asemenea, trebuie să ia 
forma unei cooperări operaționale și 
instituționalizate, în special cu privire la 
elaborarea și punerea în aplicare a 
politicilor Uniunii. Trimiterea explicită la 
principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri în prezentul regulament 
reprezintă o consolidare a respectivului 
principiu și asigură o valoare adăugată 
pentru politica de coeziune însăși.
1.1.2 Principiul guvernanței pe mai multe 
niveluri trebuie respectat cu scopul de a 
facilita atingerea coeziunii teritoriale, 
economice și sociale și furnizarea 
priorităților Uniunii privind o creștere 
favorabilă incluziunii, durabilă și 
inteligentă.
1.1.3 Pentru a asigura o guvernanță pe 
mai multe niveluri eficientă, statele 
membre și regiunile trebuie să realizeze 
următoarele acțiuni:
(a) punerea în aplicare a parteneriatului 
în conformitate cu codul de conduită 
european, astfel cum se menționează la 
articolul 5;
(b) instituirea unor mecanisme de 
coordonare între diferitele niveluri de 
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guvernanță în conformitate cu 
respectivele sisteme ale puterii 
constituționale;
(c) raportarea frecventă cu privire la 
punerea în aplicare a parteneriatului.
1.1.4 În toate etapele punerii în aplicare a 
fondurilor acoperite de RDC, 
parteneriatul trebuie organizat astfel încât 
să implice direct autoritățile regionale și 
locale la pregătirea contractelor de 
parteneriat și a programelor și, de 
asemenea, la pregătirea, punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
respectivelor programe. Partenerii 
economici și sociali, alte autorități 
publice, precum și organismele care 
reprezintă societatea civilă, inclusiv 
partenerii din domeniul mediului, 
organizațiile neguvernamentale și 
organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și nediscriminării 
trebuie incluse, de asemenea, cu scopul de 
a asigura un parteneriat în toate etapele 
de punere în aplicare a politicilor.
1.2 Dezvoltare durabilă
1.2.1 Principiul dezvoltării durabile, astfel 
cum este prevăzut la articolul 3 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(TUE), se referă la o noțiune de progres 
în conformitate cu care considerațiile 
sociale, economice și de mediu urmează 
să fie integrate atunci când se ia în 
considerare bunăstarea și o mai bună 
calitate a vieții pentru actualele și 
viitoarele generații.
1.2.2 Considerațiile privind dezvoltarea 
durabilă, precum și principiul „poluatorul 
plătește”, trebuie, prin urmare, să fie o 
parte integrală a fiecărui plan, de la 
concepere și până la furnizare și de la 
monitorizare până la evaluare. 
Neaplicarea principiului „poluatorul 
plătește” poate fi permisă numai în cazuri 
excepționale și cu condiția ca măsuri de 
atenuare clare să fie instituite.
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1.2.3 Statele membre și regiunile trebuie 
să utilizeze toate instrumentele politice 
disponibile ale Uniunii pentru a aborda 
provocările complexe cu care se 
confruntă. În special, resursele trebuie 
concentrate asupra măsurilor de 
prevenire și atenuare în scopul abordării 
schimbărilor climatice. Oricare investiție 
nouă realizată cu sprijinul fondurilor 
acoperite de RDC trebuie să fie de așa 
natură încât să fie inerent rezilientă la 
impactul schimbărilor climatice și 
dezastrelor naturale.
1.2.4 FEDER și FC trebuie să continue să 
realizeze investiții majore în 
infrastructurile statelor membre și ale 
regiunilor pentru a satisface cerințele 
Directivei-cadru privind apa1 și ale altor 
directive relevante. Soluțiile tehnologice, 
care au ca scop contribuția la măsuri 
durabile, există și apar unele noi, prin 
urmare FEDER trebuie să continue să 
acorde sprijin pentru cercetarea din acest 
domeniu. Acest sprijin trebuie să 
completeze măsurile acoperite de 
programul Orizont 2020. Finanțarea 
pentru măsuri în domeniul biodiversității 
poate fi pusă la dispoziție prin FEDER și 
prin Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime. FEADR poate fi, de 
asemenea, utilizat pentru a furniza sprijin 
administratorilor de terenuri în cazul în 
care cerințele obligatorii în materie de 
mediu conduc la dezavantaje specifice 
zonei.
1 Ref JO .......Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2000.
1.2.5 Urmărirea dezvoltării durabile nu 
trebuie să fie un exercițiu tehnic. Pentru a 
asigura integrarea acestui obiectiv în 
funcționarea fondurilor acoperite de RDC 
la fața locului, autoritățile de gestionare 
trebuie să ia în considerare acest obiectiv 
în mod corespunzător și în mod 
consecvent pe întreaga perioadă de viață a 
programului și trebuie să adopte o 
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abordare mai activă față de reducerea 
efectelor care dăunează mediului ale 
intervențiilor prin, inter alia, adoptarea 
următoarelor măsuri:
(a) direcționarea investițiilor către 
opțiunile cele mai eficiente din punctul de 
vedere al utilizării resurselor;
(b) examinarea atentă a nevoii de 
investiții în cazul în care respectivele 
investiții au un impact negativ 
semnificativ asupra mediului,
(c) adoptarea unei perspective pe termen 
lung la compararea costurilor „ciclului de 
viață” ale metodelor alternative de 
investiții,
(d) creșterea utilizării achizițiilor publice 
ecologice.
1.3 Promovarea egalității între bărbați și 
femei și nediscriminarea
1.3.1 Statele membre și regiunile trebuie 
să-și intensifice eforturile pentru a 
elimina inegalitățile și a promova 
egalitatea între bărbați și femei, precum și 
pentru a combate discriminarea pe criterii 
de gen, rasă sau origine etnică, religie sau 
convingere, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, în toate etapele punerii 
în aplicare a fondurilor acoperite de RDC.
1.3.2 Statele membre și regiunile trebuie 
să urmărească obiectivul privind 
egalitatea între bărbați și femei și trebuie 
să adopte măsuri corespunzătoare pentru 
a preveni orice discriminare pe perioada 
pregătirii punerii în aplicare, 
monitorizării și evaluării operațiunilor 
din cadrul programelor cofinanțate prin 
fondurile acoperite de RDC și să precizeze 
clar măsurile pentru luarea în 
considerare a acestui principiu în cadrul 
programelor.
1.3.3 O participare mai mare a femeilor 
pe piața muncii, atât în calitate de 
angajatori, cât și în calitate de angajați, ar 
învigora economia Uniunii. Deblocarea 
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potențialului pentru o astfel de creștere a 
activităților, crescând rata de ocupare a 
forței de muncă în rândul femeilor este 
esențială pentru atingerea obiectivelor 
privind ocuparea forței de muncă ale 
strategiei Europa 2020. Barierele în calea 
participării femeilor pe piața muncii 
trebuie, prin urmare, abordate în 
totalitate. Statele membre și regiunile 
trebuie să se asigure că în plus față de 
FSE, FEDER, FC, FEAMP și FEADR 
finanțează, de asemenea, activitățile care 
promovează independența economică a 
femeilor, contribuie la obținerea unui 
echilibru adecvat între viața personală și 
cea profesională și care avansează 
oportunități ale femeilor ca antreprenori.
1.3.4 Monitorizarea și evaluarea 
programelor va contribui la măsurarea 
impactului contribuției așteptate a 
fondurilor acoperite de RDC la egalitatea 
de gen.
1.4 Accesibilitate
1.4.1 Toate produsele și serviciile care 
sunt furnizate publicului și cofinanțate de 
fondurile acoperite de RDC trebuie să fie 
accesibile. În special, accesibilitatea la 
tehnologiile construite ale comunicațiilor 
și ale informațiilor, transportului și 
mediului este esențială în scopul 
incluziunii grupurilor dezavantajate, 
inclusiv a persoanelor cu dizabilități.
1.4.2 Este esențială abordarea adecvată a 
nevoilor grupurilor dezavantajate pentru 
a le permite acestora să se integreze mai 
bine pe piața muncii și să participe pe 
deplin în cadrul societății.
1.4.3 Statele membre și regiunile trebuie 
să continue să promoveze coeziunea 
socială, în mod egal cu coeziunea 
teritorială și economică, în toate regiunile 
UE, dacă se vrea ca strategia Europa UE 
să-și atingă obiectivele.
1.5 Populație
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1.5.1 Adaptarea la schimbările 
demografice este una din principalele 
provocări cu care se vor confrunta statele 
membre și regiunile în următoarele 
decenii. Combinația unui număr mai mic 
al populației ocupate și al unui procent 
mai mare al populației pensionate va 
exercita presiuni suplimentare asupra 
sistemelor de bunăstare ale statelor 
membre și, prin urmare, asupra 
competivității economice a Uniunii.
1.5.2 Schimbările demografice dau 
naștere unor provocări noi. Aceste 
evoluții demografice trebuie studiate și 
respectate la nivel regional și local, în 
special, oriunde devin aparente diferite 
tendințe de evoluție. Statele membre și 
regiunile trebuie să se bazeze pe fondurile 
acoperite de RDC pentru a elabora 
strategii personalizate cu scopul de a 
soluționa problemele demografice și de a 
crea oportunități pentru dezvoltarea 
„economiei argintii”.
1.5.3 Creșterea oportunităților de 
angajare în rândul persoanelor în vârstă 
va aduce o multitudine de beneficii 
persoanelor, societăților și bugetelor 
publice. Statele membre și regiunile 
trebuie să utilizeze fondurile acoperite de 
RDC pentru a lua măsuri în vederea 
facilitării incluziunii tuturor grupurilor 
de vârstă. Utilizarea deplină a tuturor 
resurselor umane existente, inclusiv 
depunerea de eforturi pentru a aborda 
șomajul în rândul tinerilor, reflectă una 
din sarcinile imediate pentru fondurile 
acoperite de RDC de a contribui la 
maximizarea potențialului întregii 
populații a Uniunii. Acest lucru va fi 
obținut prin îmbunătățirea accesului la 
niveluri minime de educație și la o 
educație de calitate și prin consolidarea 
structurilor de sprijin social. Investițiile în 
infrastructurile de sănătate ar servi, de 
asemenea, obiectivului privind o viață 
profesională sănătoasă și de lungă durată 
pentru toți cetățenii Uniunii Europene. 
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1.5.4 Statele membre trebuie să țină cont 
de provocările pe termen lung ale 
schimbărilor demografice la elaborarea 
programelor lor. În regiunile cele mai 
afectate de schimbările demografice 
statele trebuie să identifice măsuri pentru 
a:
(a) sprijini reînnoirea demografică prin 
condiții mai bune pentru familii și un 
echilibru îmbunătățit între viața 
personală și cea profesională;
(b) crește ocuparea forței de muncă; spori 
productivitatea și performanța economică 
prin investiții în educație și cercetare;
(c) se concentra asupra caracterului 
adecvat și calității educației și ale 
structurilor de sprijin social
și
(d) a asigura furnizarea eficace de servicii 
de îngrijire pe termen lung și de asistență 
medicală, inclusiv investiții în 
infrastructură.
1.6 Abordare integrată
1.6.1 O abordare teritorială integrată este 
fundamentală pentru a răspunde eficient 
la provocările cu care se confruntă statele 
membre și regiunile. Aceste provocări se 
leagă de impacturile: globalizării; 
preocupărilor din domeniul mediului și 
energiei; problemelor legate de 
îmbătrânire și schimbărilor demografice; 
solicitărilor de inovare și transformare 
tehnologică și ale inegalității veniturilor 
segregării sociale. Caracterul complex și 
corelat al acestor aspecte înseamnă că 
soluțiile trebuie să aibă un caracter 
integrat, multisectorial și 
multidimensional pentru a avea succes. 
1.6.2 În acest context, fondurile acoperite 
de RDC fac posibilă combinarea 
competenței diferitelor fonduri ale UE în 
pachete integrate care sunt personalizate 
pentru a fi adecvate nevoilor locale și 
regionale specifice.
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1.6.3 Atunci când elaborează strategiile și 
programele lor în vederea identificării 
celor mai adecvate intervenții, statele 
membre și regiunile trebuie să acorde o 
atenție specială caracteristicilor 
teritoriale, structurale și instituționale 
predominante, cum ar fi conectivitatea
regiunii în cauză, modelele de ocupare a 
forței de muncă și mobilitate forței de 
muncă; legăturile dintre mediul rural și 
urban; interdependențele locale între 
diferitele sectoare; patrimoniul cultural; 
îmbătrânirea și modificările demografice; 
etc.
1.6.4 Statele membre și regiunile trebuie 
să analizeze care sunt provocările 
societale majore cu care se confruntă. Ca 
răspuns la aceste provocări, acestea 
trebuie să țină cont, de asemenea, de care 
sunt aspectele principale ale bunăstării 
cetățenilor lor pe care doresc să le 
influențeze și să le consolideze prin 
intermediul politicilor și de modul în care 
politicile trebuie concepute și furnizate în 
contextul particular al statului membru 
sau regiunii în cauză.
1.6.5 Pentru a stimula politici bune care 
sunt adaptate nevoilor regionale specifice, 
statele membre și regiunile trebuie să 
dezvolte în continuare o abordare 
teritorială integrată față de conceperea și 
furnizarea politicilor, ținând cont de 
aspecte contextuale relevante, dar 
concentrându-se asupra bazei 
următoarelor elemente centrale:
(a) o evaluare a potențialului și capacității 
de dezvoltare a strategiei Europa 2020 în 
regiune;
(b) o evaluare a provocărilor din 
domeniul dezvoltării cu care se confruntă 
regiunea și capacitatea de a le aborda;
(c) examinarea dimensiunii și contextului 
teritoriale adecvate pentru conceperea și 
furnizarea de politici, în conformitate cu 
principiul subsidiarității;
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(d) conceperea unor aranjamente privind 
guvernanța pe mai multe niveluri 
necesare în vederea asigurării furnizării 
eficiente de politici;
(e) alegerea unor indicatori de rezultat și 
de efect adecvați care să fie utilizați 
pentru evaluarea și monitorizarea 
politicilor.
2. Sinergii și coordonarea fondurilor 
acoperite de RDC cu instrumentele altor 
politicii ale UE
2.1 Introducere
2.1.1 În vederea obținerii unor rezultate 
optime pentru creștere și dezvoltare 
durabile la fața locului, este important să 
se coordoneze toate politicile Uniunii și 
instrumentele conexe care contribuie la 
obținerea coeziunii economice, sociale și 
teritoriale și a unei dezvoltări teritoriale 
echilibrate în UE. Acest lucru trebuie să 
se reflecte, de asemenea, într-o 
coordonare mai bună între bugetul 
Uniunii și bugetele naționale și 
subnaționale ale statelor membre în ceea 
ce privește finanțarea priorităților politice 
comune, precum și într-o cooperare pe 
verticală îmbunătățită între UE și 
autoritățile naționale și regionale.
2.1.2 Sinergiile și coordonarea nu implică 
soluții universal valabile. În acest context 
se impune efectuarea unei analize stricte 
a impactului politicilor Uniunii în regiuni 
și asupra coeziunii cu scopul de a stimula 
sinergii eficace și identificarea și 
promovarea celor mai adecvate mijloace 
la nivel european de sprijinire a 
investițiilor locale și regionale.
2.1.3 Statele membre și regiunile trebuie 
să asigure uniformitatea în etapele de 
programare și punere în aplicare între 
intervențiile sprijinite de fondurile 
acoperite de RDC și obiectivele altor 
politici ale UE. În acest scop acestea 
trebuie să urmărească:
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(a) Să identifice și să exploateze 
complementaritățile dintre diferitele 
instrumente ale Uniunii la nivel național 
și regional, atât în etapa de planificare, 
cât și pe parcursul implementării.
(b) Să optimizeze structurile existente și, 
dacă este cazul, să instituie unele noi care 
facilitează identificarea strategică a 
priorităților pentru diferitele instrumente 
și structuri de coordonare la nivel 
național, să evite duplicarea eforturilor și 
să identifice domeniile în care este nevoie 
de sprijin financiar suplimentar.
(c) Să utilizeze pe deplin potențialul de a 
combina sprijinul acordat de diferite 
instrumente pentru a susține operațiunile 
individuale și să lucreze în strânsă 
legătură cu responsabilii pentru 
implementarea altor instrumente 
naționale pentru a asigura beneficiarilor 
oportunități coerente și raționalizate.
2.2 Orizont 2020
2.2.1 Este esențial să se consolideze 
sinergiile și complementaritățile dintre 
politica de coeziune și inițiativa 
Orizont 2020, în același timp stabilind o 
linie de demarcație clară între domeniile 
de intervenție ale fiecăruia.
2.2.2 În special, statele membre și 
regiunile trebuie să elaboreze o strategie 
națională sau regională privind 
cercetarea și inovarea (C&I) pentru 
„specializarea inteligentă” în 
conformitate cu programul național de 
reformă. Aceste strategii trebuie elaborate 
în strânsă colaborare cu autoritățile de 
management naționale sau regionale și cu 
autoritățile direct interesate de inițiativa 
Orizont 2020, dar implicând și părțile 
interesate, precum universitățile și 
instituțiile de învățământ superior, 
industriile locale și partenerii sociali. 
Aceste strategii de inovare trebuie să ia în 
considerare atât acțiunile din amonte, cât 
și din aval față de Orizont 2020.
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2.2.3 Acțiunile în amonte de pregătire a 
actorilor regionali din domeniul C&I să 
participe la proiectele Orizont 2020 
(„trepte către excelență”) vor fi dezvoltate 
prin consolidarea capacității. 
Comunicarea și cooperarea între punctele 
naționale de contact Orizont 2020 și 
autoritățile de management ale fondurilor 
vizate de RDC trebuie consolidate, în 
special în ceea ce privește orice proiect 
Orizont 2020 preselectat, care nu a fost 
finanțat din cauza lipsei de resurse.
2.2.4 Acțiunile în aval trebuie să asigure 
mijloacele de exploatare și de difuzare a 
rezultatelor C&I, derivate din 
Orizon 2020, în cadrul pieței și pot 
include: planuri-pilot și situri pentru 
demonstrații, demonstrarea fezabilității și 
finanțarea etapelor timpurii, instalații de 
incubare, cercetare aplicată, capacități de 
transfer specifice industriale și 
tehnologice și sprijin pentru clustere.
2.2.5 Trebuie asigurat un sprijin comun 
autorităților naționale și regionale pentru 
proiectarea și implementarea unor astfel 
de strategii de inovare. Acesta poate 
include: sprijin pentru identificarea 
oportunităților de finanțare comună a 
infrastructurilor C&I de interes european, 
promovarea colaborării internaționale, 
sprijin metodologic prin intermediul 
evaluărilor inter pares, schimb de bune 
practici și formar transregională.
2.2.6 Statele membre și regiunile trebuie 
să ia în considerare următoarele măsuri 
suplimentare care vizează deblocarea 
potențialului lor în materie de excelență și 
inovare, într-un mod complementar și 
generator de sinergii cu Orizont 2020:
(a) conectarea centrelor de excelență 
emergente și a regiunilor inovatoare din 
state membre mai puțin dezvoltate la 
omologi de top din alte părți ale Europei;
(b) crearea de legături cu clustere 
inovatoare și recunoașterea excelenței din 
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regiunile mai puțin dezvoltate;
(c) crearea de posturi de „președinte 
SEC” pentru a atrage academicieni; și
(d) sprijinirea accesului cercetătorilor și 
al inovatorilor la rețele internaționale.
2.3 LIFE
2.3.1 Dacă este posibil, trebuie exploatate 
sinergiile cu instrumentele de politică ale 
Uniunii (atât instrumente de finanțare, 
cât și altele) care servesc la reducerea 
schimbărilor climatice, la protejarea 
mediului și la utilizarea eficientă a 
resurselor.
2.3.2 Deoarece programele vor contribui 
la obiectivele de creștere economică 
durabilă printr-o atenție deosebită 
acordată obiectivelor tematice și prin 
intermediul unui principiu de dezvoltare 
durabilă îmbunătățit, sinergiile 
menționate la punctul 2.3.1 sunt inerente 
în cadrul de reglementare privind 
fondurile acoperite de RDC.
2.3.3 Sinergiile cu LIFE, în special cu 
proiectele integrate (ca de exemplu 
servicii de ecosisteme și biodiversitate), 
apă, deșeuri, aer, reducerea schimbării 
climatice și adaptarea schimbării 
climatice trebuie urmărite. Coordonarea 
cu LIFE trebuie asigurată prin proiecte 
de sprijin care sunt de natură 
complementară, precum și prin 
promovarea utilizării soluțiilor, metodelor 
și abordărilor validate în cadrul 
programului LIFE.
2.3.4 Utilizarea Evaluărilor impactului de 
mediu (EIA), Evaluărilor impactului 
durabilității (SIA), Evaluărilor strategice 
de mediu (SEA) și altor instrumente 
trebuie promovate pentru a lua în 
considerare pierderea biodiversității și 
efectele schimbării climatice (inclusiv a 
strategiilor macroregionale) în luarea 
deciziilor la nivel regional și local.
2.3.5 Statele membre și regiunile trebuie 
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să promoveze infrastructura verde, 
ecoinovarea și adoptarea tehnologiilor 
inovatoare pentru a crea o economie mai 
verde.
2.3.6 Consolidarea capacităților este o 
condiție preliminară pentru realizarea 
acestor activități și trebuie să sporească 
potențialul și să dezvolte abilitățile atât la 
nivelul autorităților locale și regionale cât 
și la nivelul partenerilor.
2.3.7 Dat fiind faptul că modificările de 
mediu nu respectă limitele administrative, 
cooperarea transfrontalieră, 
interregională și transnațională între 
autoritățile europene, naționale, regionale 
și locale cu privire la protejarea 
biodiversității și a resurselor naturale în 
cadrul regiunilor este de o importanță 
foarte mare . O mai bună utilizare a 
potențialului de cooperare teritorială și a 
schimburilor de informații, experiență și 
bune practici ar contribui semnificativ la 
îndeplinirea obiectivelor de mediu și 
climatice.
2.3.8 În plus, finanțarea din Fondurile 
care fac obiectul RDC trebuie coordonate 
cu sprijinul din partea Programului NER 
300, care folosește veniturile din licitarea 
certificatelor în cadrul Schemei Europene 
de comercializare a certificatelor de 
emisii2.
2 JO L 290, 6.11.2010, p. 39–48 
2010/670/EU: Decizia Comisiei din 3 
noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor și 
măsurilor pentru finanțarea proiectelor 
demonstrative comerciale care vizează 
captarea și stocarea geologică a CO2 în 
condiții de siguranță a mediului, precum 
și a proiectelor demonstrative de 
tehnologii inovatoare în domeniul 
energiei din surse regenerabile, în cadrul 
sistemului de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră în Comunitate instituit prin Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului (2010/670/EU) JO L 275, 
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25.10.2003, p. 32–46.
2.4 ERASMUS pentru toți
2.4.1 Sinergiile dintre fondurile care fac 
obiectul RDC și programul „Erasmus 
pentru toți” trebuie sporite pentru a 
maximiza impactul investiției în oameni. 
Acea investiție va fi în mod crucial în 
beneficiul persoanelor și societății ca 
întreg contribuind la creștere și 
prosperitate. „Erasmus pentru toți” 
sprijină numai proiectele transnaționale, 
întrucât politica de coeziune are o 
dimensiune regională mai pronunțată. 
Statele membre și regiunile sunt 
încurajate să testeze instrumente și 
metode care rezultă din cooperarea 
transnațională prin „Erasmus pentru 
toți” și apoi să le pună în aplicare pe 
teritoriul lor prin fondurile care fac 
obiectul RDC.
2.4.2 Comisia și statele membre trebuie să 
asigure coordonarea efectivă dintre 
politica de coeziune și „Erasmus pentru 
toți” prin intermediul unei distincții clare 
în tipurile de investiție și grupurile țintă 
sprijinite. „Erasmus pentru toți” își va 
concentra sprijinul asupra mobilității 
transnaționale în scop educațional a 
studenților , tinerilor și personalului;
Asupra parteneriatelor strategice dintre 
organizațiile și instituțiile din Europa și 
asupra acțiunilor care sprijină 
dezvoltarea și implementarea politicii. 
Obiectivele primare ale priorității de 
investiții pentru politica de coeziune va fi:
educația, instruirea pieței muncii și 
mobilitatea cursanților adulți.
2.4.3 În plus, rezultatele consolidate vor fi 
obținute prin promovarea 
complementarității finanțării în scopul 
mobilității și finanțarea activităților care 
integrează cele mai bune practici și 
proiectele inovatoare identificate la 
nivelul UE în cadrul „Erasmus pentru 
toți”. Agențiile naționale, înființate în 
cadrul acestui program, pot contribui la 
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obținerea acestei coordonări.
2.5 MCE + RTE, rețele de energie și 
telecomunicații
2.5.1 Pentru a maximiza valoarea 
adăugată europeană, FEDER și fondul de 
coeziune , rețelele transeuropene și 
Mecanismul Conectarea Europei (MCE) 
trebuie planificate în strânsă cooperare, 
astfel încât să asigure faptul că sunt 
prevăzute legăturile optime ale diferitelor 
tipuri de infrastructură (în transporturi, 
energie și telecomunicații) la nivel local, 
regional și național și în întreaga Uniune.
Efectul maxim de pârghie al fondurilor 
trebuie asigurat pentru proiectele cu o 
dimensiune europeană și de piață unică, 
în special rețelele prioritare de transport, 
energie și digitale.
2.5.2 Așa cum infrastructura națională 
trebuie să fie planificată în mod coerent, 
atât prin luarea în considerare a 
dezvoltării legăturilor transfrontaliere ale 
Uniunii cât și prin dezvoltarea legăturilor 
în cadrul regiunilor dintr-un stat 
membru, planurile trebuie să se bazeze pe 
o cerere reală și proiectată de transport și 
să identifice legăturile lipsă și blocajele. 
Investiția în conectivitatea regională la 
rețeaua amplă și la Rețeaua 
transeuropeană pentru infrastructura de 
transport (TEN-T) trebuie să asigure 
faptul că zonele urbane și rurale 
beneficiază de oportunitățile create de 
rețelele majore.
Prioritizarea investițiilor care au un 
impact care depășește un anumit stat 
membru trebuie coordonată cu 
planificarea TEN-T astfel încât investițiile 
din partea FEDER și a fondului de 
coeziune în infrastructura de transport 
sunt în întregime în conformitate cu 
liniile directoare TEN-T, care definesc 
prioritățile Uniunii din domeniul 
transportului, inclusiv: Abordarea 
provocării schimbării climatice, 
dezvoltarea ulterioară a unei rețele TEN-
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T integrate și conceptul de coridor 
multimodal.
2.5.4 Cartea albă a Comisiei privind 
transporturile3 stabilește o viziune pentru 
un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor, 
subliniind faptul că o reducere 
semnificativă a gazelor cu efect de seră 
este necesară în sectorul transporturilor.. 
Pentru fondurile care fac obiectul RDC, 
aceasta înseamnă concentrarea asupra 
formelor durabile de transport și 
investițiile în domeniile care asigură cea 
mai mare valoare adăugată europeană, de 
exemplu rețelele transeuropene. Odată 
identificate, investițiile trebuie prioritizate 
în conformitate cu contribuția lor la 
mobilitate, durabilitate, reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră și 
contribuția la zona de transport unic la 
nivel european. 
3 „Foaie de parcurs pentru un spațiu 
european unic al transporturilor – Către 
un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al resurselor” 
[COM (2011) 144] final.
2.5.5 Statele membre și regiunile trebuie 
să concentreze investițiile asupra 
construirii unei noi infrastructuri și 
consolidării capacității infrastructurii 
existente printr-o actualizare substanțială.
2.5.6 În ceea ce privește transportul 
maritim, porturile trebuie dezvoltate ca 
puncte de intrare și ieșire eficiente prin 
integrarea completă în infrastructura 
terenului. Trebuie să se dea prioritate 
proiectelor privind accesul la port și 
conexiunile cu hinterlandul. Dezvoltarea 
căilor navigabile interne trebuie să 
consolideze contribuția lor la rețelele de 
transport de mărfuri europene durabile.
2.5.7 În special, complementaritatea 
trebuie avută în vedere între investițiile în 
infrastructură din partea FEDER și a 
fondului de coeziune, în administrare 
comună și din partea Mecanismului 
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conectarea Europei (MCE), care este un 
mecanism administrat în mod direct și 
selecția competitivă a proiectului. MCE va 
finanța proiecte din cadrul rețelei 
principale (cele mai importante părți din 
punct de vedere strategic ale rețelei 
ample) care au cea mai mare valoare 
adăugată europeană și par să fie cele mai 
complexe în ceea ce privește TEN-T din 
punct de vedere al implementării:
legăturile transfrontaliere lipsă, 
principalele blocaje și modurile 
multimodale. Fondul de Coeziune se va 
concentra asupra proiectelor cu cea mai 
ridicată valoare adăugată europeană 
pentru eliminarea blocajelor în rețelele de 
transport prin sprijinirea infrastructurii 
TEN-T, atât pentru rețeaua principală cât 
și pentru cea amplă.
2.5.8 Fondurile de coeziune și structurale 
vor livra infrastructurile locale și 
regionale și legăturile lor de asemenea 
rețelelor prioritare ale Uniunii din 
domeniul energiei și telecomunicațiilor .
2.5.9 MCE este complementar fondurilor 
de coeziune și structurale din moment ce 
contribuie la îndeplinirea obiectivelor 
regionale și locale de dezvoltare din punct 
de vedere a infrastructurii, pentru a livrea 
valoarea adăugată pentru o piață unică 
funcțională, integrată și pentru coeziunea 
socială, economică și teritorială.
2.6 IPA, IEVP, FED
2.6.1. Sporirea sinergiilor dintre 
instrumentele externe și politica de 
coeziune trebuie avute în vedere pentru 
îmbunătățirea eficienței în îndeplinirea 
obiectivelor multiple ale politicii Uniunii.. 
În special, sinergiile și 
complementaritățile trebuie construite 
având în vedere Fondul European de 
Dezvoltare, Instrumentul de preaderare și
Instrumentul european de vecinătate. 
2.6.2 Prevăzând o integrare teritorială 
mai aprofundată, sinergii între activitățile 
de cooperare teritorială în temeiul politicii 
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de coeziune și Instrumentele europene de 
vecinătate trebuie capitalizate. Potențialul 
pentru crearea complementarităților 
dintre aceste instrumente este cel mai 
puternic din punct de vedere al 
activităților de cooperare 
transfrontalieră.. Statele membre și 
regiunile trebuie, prin urmare să asigure 
faptul că activitățile existente sunt 
asociate cu Grupările Europene de 
Cooperare Teritorială, acordând o atenție 
deosebită coordonării și schimbului de 
bune practici.
3. Mecanismul de coordonare în cadrul 
fondurilor care fac obiectul RDC
3.1 Statele membre și regiunile trebuie să 
asigure faptul că intervențiile finanțate 
prin intermediul fondurilor care fac 
obiectul RDC creează sinergii și că 
raționalizarea conduce la o reducere a 
costului administrativ și a sarcinii 
administrative pe teren.
3.2 Ministerele și autoritățile de 
conducere responsabile pentru punerea în 
aplicare a fondurilor care fac obiectul 
RDC, trebuie să colaboreze la pregătirea, 
punerea în aplicare, monitorizarea și 
evaluarea contractului de parteneriat și a 
programului. În special, acestea trebuie:
(a) să identifice zonele de intervenție în 
care fondurile care fac obiectul RDC pot 
fi combinate într-un mod complementar 
pentru îndeplinirea obiectivelor tematice 
stabilite în prezentul regulament.
(b) promovarea implicării de către 
autoritățile de conducere responsabile 
pentru unul dintre fondurile care fac 
obiectul RDC a altor autorități de 
conducere și ministere relevante în 
dezvoltarea programelor de sprijin pentru 
asigurarea sinergiilor și evitarea 
suprapuneri;.
(c) înființarea comisiilor comune de 
monitorizare pentru programele care 
implementează fondurile care fac obiectul 
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RDC și dezvoltarea unor alte acorduri de 
administrare și control în comun pentru 
facilitarea coordonării dintre autoritățile 
responsabile pentru implementarea 
fondurilor care fac obiectul RDC;
(d) utilizarea soluțiilor comune de e-
guvernanță destinate solicitanților și 
beneficiarilor și ghișeelor unice pentru 
consultanță cu privire la sprijinul 
disponibil prin fiecare fond din fondurile 
care fac obiectul RDC.
4. Prioritățile pentru coordonarea 
teritorială (transfrontalieră, 
interregională și transnațională)
4.1 Un potențial semnificativ pentru 
dezvoltare regională, crearea de locuri de 
muncă și coeziune se află în cooperarea 
care depășește granițele administrative și 
încearcă să le depășească pe cele 
naturale. Cooperarea bazată pe o 
necesitate comună într-un teritoriu 
comun este adesea cea mai eficientă.
4.2 Cooperarea transfrontalieră derivă 
dintr-o înțelegere conform căreia 
majoritatea provocărilor nu se opresc la 
granițele administrative. Un răspuns 
efectiv necesită o acțiune comună de 
cooperare și împărtășirea cunoștințelor la 
nivelul teritorial corespunzător.
4.3 mai mult, potențialul inclus al 
regiunilor de frontieră poate fi valorificat 
prin măsuri de sprijin orientate la nivel 
local.
4.4 Cele două strategii macroregionale 
existente au deschis calea pentru 
organizarea părților interesate în acțiuni 
comune la nivelul teritorial 
corespunzător. Strategiile au sporit 
înțelegerea necesității cooperării în 
prevenirea problemelor care nu pot fi 
soluționate de un singur stat membru, ca 
de exemplu curățarea Mării Baltice sau a 
Dunării. Strategiile macroregionale și alte 
forme de cooperare teritorială pot fi 
sprijinite atât din fonduri FEDER cât și 
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din fonduri FSE și condițiile specifice 
pentru sprijinirea strategiilor 
macroregionale trebuie evidențiate în 
programe.
4.5 Depășirea barierelor trebuie să facă
parte din programarea fondurilor care fac 
obiectul RDC - obiectivele
macroregionale ale strategiilor existente 
trebuie să se reflecte în analiza nevoilor și
stabilirea obiectivelor pentru programele
operaționale relevante din faza de 
planificare. Aceste strategii nu vor fi
servit scopului lor, cu excepția cazului în
care obiectivele strategiilor
macroregionale fac parte din planificarea 
strategică în cadrul programelor politicii 
de coeziune în regiunile și statele membre 
în cauză.
4.6 În același timp, statele membre și 
regiunile trebuie să se asigure că 
programele de cooperare teritorială aduc 
o contribuție eficace la obiectivele Europa 
2020. Statele membre și regiunile pot
promova astfel cooperarea și pot testa, 
controla și introduce noi soluții, 
asigurându-se, în ceea ce privește 
cooperarea, că aceasta este organizată în 
sprijinul obiectivelor politice mai largi. În 
cazul în care este necesar, cooperarea
teritorială trebuie să fie utilizată pentru a 
reuni factorii de decizie politică de peste
graniță pentru a lucra în scopul depășirii
problemelor comune.
4.7 Statele membre și regiunile trebuie să
privească programele de cooperare 
teritorială în principal ca pe niște 
instrumente utile în depășirea
obstacolelor din calea cooperării, care în 
schimb ar sprijinii obiectivele politicii 
naționale și regionale cu un impact care 
depășește sfera programului.

Or. en
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Amendamentul 1807
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Anexa I

Textul propus de Comisie Amendamentul

eliminată

Or. es

Amendamentul 1808
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– transparente, cu obiective care pot fi 
verificate în mod obiectiv, identificând 
datele-sursă și punându-le la dispoziția 
publicului;

– transparente, ușor de înțeles, cu obiective 
care pot fi verificate în mod obiectiv, 
identificând datele-sursă și punându-le la 
dispoziția publicului;

Or. en

Amendamentul 1809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 4 – subpunctul 4.1 – coloana 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Adoptarea măsurilor necesare pentru 
instituirea unui sistem de certificare a 
performanței energetice a clădirilor în 
conformitate cu articolul 11 din Directiva 
2010/31/UE;

– Adoptarea măsurilor necesare pentru 
instituirea unui sistem de certificare a 
performanței energetice a clădirilor în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3)
litera (b), articolul 11 și articolul 18 din 
Directiva 2010/31/UE;
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Or. en

Amendamentul 1810
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 4 – subpunctul 4.1 – coloana 3 – liniuța 
5a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Planurile de acțiune naționale privind 
eficiența energetică care transpun 
obiectivele privind economisirea energiei 
în măsuri concrete și coerente au fost 
depuse în conformitate cu 
Directiva 2006/32/CE sau cu documente 
echivalente privind raportarea în 
aplicarea Directivei privind eficiența 
energetică, când aceasta va abroga 
Directiva 2006/32/CE.

Or. en

Amendamentul 1811
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 4 – subpunctul 4.1 – coloana 2 – liniuța 
4a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Transpunerea în legislația națională, 
după adoptare, a Directivei privind 
eficiența energetică (COM(2011)370 
final).

Or. en
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Amendamentul 1812
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 4 – subpunctul 4.1 – coloana 2 – liniuța 
4b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Transpunerea în legislația națională a 
Directivei 2009/125/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
21 octombrie 2009 de instituire a unui 
cadru pentru stabilirea cerințelor în 
materie de proiectare ecologică aplicabile 
produselor cu impact energetic 
(reformare).

Or. en

Amendamentul 1813
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 4 – subpunctul 4.2 – coloana 3 – liniuța 
1a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Un stat membru implementează 
programe de sprijin pentru cele trei 
sectoare ale energiei din surse 
regenerabile până în 2020: energie 
electrică, încălzire și transport.

Or. en

Amendamentul 1814
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 6 – coloana 3 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Un stat membru asigură contribuția 
diferitelor utilizări ale apei la recuperarea 
costurilor serviciilor de utilizare a apei, pe 
sector, în conformitate cu articolul 9 din 
Directiva 2000/60/CE.

Un stat membru ia măsuri pentru a se 
asigura că diferitele utilizări ale apei
contribuie la recuperarea costurilor 
serviciilor de utilizare a apei, pe sector, în 
conformitate cu articolul 9 din Directiva 
2000/60/CE.

Or. es

Amendamentul 1815
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 4 – subpunctul 4.1 – coloana 3 – liniuța 
5b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Sunt implementate mecanisme de 
supraveghere a pieței, în conformitate cu 
articolul 3 din Directiva 2009/125/CE.

Or. en

Amendamentul 1816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 6 – subpunctul 6.1 – coloana 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Un stat membru asigură contribuția 
diferitelor utilizări ale apei la recuperarea 
costurilor serviciilor de utilizare a apei, pe 
sector, în conformitate cu articolul 9 din 
Directiva 2000/60/CE.

– Un stat membru asigură contribuția 
diferitelor utilizări ale apei la recuperarea 
costurilor serviciilor de utilizare a apei, pe 
sector, în conformitate cu articolul 9 din 
Directiva 2000/60/CE, garantând accesul 
egal și universal la acest bun comun.
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Or. en

Amendamentul 1817
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Condiții tematice ex ante –punctul 6 – subpunctul 6.2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2a Biodiversitatea

Statul membru depune și împreună cu 
Comisia Europeană adoptă un plan 
multianual de prioritizare și de bugetare a 
investițiilor în siturile Natura 2000 (cadru 
de acțiuni prioritare) în conformitate cu 
articolul 8 din Directiva 92/43/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1992 privind 
conservarea habitatelor naturale și a 
speciilor de faună și floră sălbatică.

Or. en

Amendamentul 1818
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 6 – subpunctul 6.2a (nou) – coloana 3 –
liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Statul membru adoptă un plan 
multianual de prioritizare și de bugetare a 
investițiilor în conformitate cu articolul 8 
din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 
21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (cadru național de 
acțiuni prioritare pentru finanțarea rețelei 
Natura 2000). 1. o listă cu măsuri 
prioritare privind siturile Natura 2000 și 
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cu nevoile corespunzătoare de cofinanțare 
din partea UE; 2. o analiză a cofinanțării 
urmărite din diferite fonduri ale UE în 
vederea realizării respectivelor măsuri;

Or. en

Amendamentul 1819
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 6 – subpunctul 6.2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6.2b. Sectorul patrimoniului cultural: 
elaborarea unor proiecte vizând 
protejarea, transmiterea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului cultural 
material și nematerial.

Or. en

Amendamentul 1820
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 6 – subpunctul 6.2a (nou) – coloana 3 –
liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Existența unor instrumente eficace la 
nivel național, regional și local, în mod 
deosebit în regiunile cu particularități 
specifice;

Or. en
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Amendamentul 1821
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 6 – subpunctul 6.2b (nou) – coloana 3 –
liniuța 2 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Dezvoltarea unor măsuri vizând 
utilizarea diversității culturale și 
lingvistice și a ansamblului patrimoniului 
existent în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 7 – subpunctul 7.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

7.1. Căi rutiere: Existența unui plan 
național amplu de transport care conține o 
prioritizare adecvată a investițiilor în 
Rețeaua transeuropeană pentru 
infrastructura de transport (TEN-T) de 
bază, a investițiilor în rețeaua globală 
(altele decât investițiile pentru TEN-T de 
bază) și în conectivitatea secundară 
(inclusiv transportul public la nivel local și 
regional).

7.1. Căi rutiere: Existența unui plan 
național amplu de transport care conține o 
prioritizare adecvată a investițiilor în 
Rețeaua transeuropeană pentru 
infrastructura de transport (TEN-T) de 
bază, a investițiilor în rețeaua globală 
(altele decât investițiile pentru TEN-T de 
bază) și în conectivitatea secundară 
(inclusiv transportul public la nivel local și 
regional). Transpunerea și aplicarea 
Directivei 2011/76/UE de aplicare a 
taxelor la vehiculele grele de marfă 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri

Or. en

Amendamentul 1823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 7 – subpunctul 7.1 – coloana 3 – liniuța 
5a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Punerea în funcțiune de sisteme 
naționale de taxare a utilizatorilor căilor 
rutiere, în conformitate cu dispozițiile 
Directivei 2011/76/UE, inclusiv 
recuperarea costurilor aferente 
infrastructurii, zgomotului și poluării 
aerului, aplicate tuturor autostrăzilor de 
la darea în folosință a acestora.

Or. en

Amendamentul 1824
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 7 – subpunctul 7.2 – coloana 3 – liniuța 1 
– subliniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. o evaluare strategică de mediu care 
îndeplinește cerințele juridice pentru planul 
de transport;

3. o evaluare strategică de mediu care 
îndeplinește cerințele juridice pentru planul 
de transport, inclusiv o evaluare a 
impactului asupra emisiilor de gaze cu 
efect de seră al implementării planului 
până în 2030 și 2050, precum și, dacă este 
cazul, o evaluare a tronsonului 
transfrontalier;

Or. en

Amendamentul 1825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 7 – subpunctul 7.2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7.2a. Transport maritime

Includerea de căi maritime („autostrăzile 
mării” și cabotaj maritim) în planul 
global de transport regional, 
transregional, național și transnațional, 
acordându-se o atenție deosebită 
transportului de bunuri.

Or. fr

Amendamentul 1826
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 7 – subpunctul 7.2a (nou) – coloana 3 –
liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Existența unui capitol privind 
dezvoltarea transportului maritim în 
cadrul planului global de transport care 
conține:

Or. fr

Amendamentul 1827
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 7 – subpunctul 7.2a (nou) – coloana 3 –
liniuța 2 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– un flux de proiecte realiste și mature 



AM\903907RO.doc 65/85 PE491.058v01-00

RO

(inclusiv un cadru bugetar);

Or. fr

Amendamentul 1828
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 7 – subpunctul 7.2a (nou) – coloana 3 –
liniuța 3 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o evaluare strategică de mediu care 
îndeplinește cerințele juridice pentru 
planul de transport;

Or. fr

Amendamentul 1829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante –punctul 7 – subpunctul 7.2a (nou) – coloana 3 –
liniuța 4 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri pentru a consolida capacitatea 
unor organisme intermediare și a unor 
beneficiari de a asigura rezerva de 
proiecte.

Or. fr

Amendamentul 1830
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 8 – subpunctul 8.1 – coloana 3 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Serviciile de ocupare a forței de muncă 
au înființat rețele cu angajatorii și 
instituțiile de învățământ.

– Serviciile de ocupare a forței de muncă 
au înființat rețele cu angajatorii și 
instituțiile de învățământ, de asemenea 
transsectoriale.

Or. en

Amendamentul 1831
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 8 – subpunctul 8.2 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

8.2. Activități independente, spirit 
antreprenorial și deschiderea unei afaceri: 
existența unei strategii globale pentru 
sprijinirea favorabilă incluziunii 
întreprinderilor nou-înființate (start-up) în 
conformitate cu Actul privind micile 
întreprinderi (Small Business Act) și în 
coerență cu orientările în materie de forță 
de muncă și cu orientările generale ale 
politicilor economice ale statelor membre 
și ale Uniunii, cu privire la favorizarea 
condițiilor de creare a locurilor de muncă.

8.2. Activități independente, spirit 
antreprenorial și deschiderea unei afaceri
și transferul de întreprinderi: existența 
unei strategii globale pentru sprijinirea 
favorabilă incluziunii întreprinderilor nou-
înființate (start-up) în conformitate cu 
Actul privind micile întreprinderi (Small 
Business Act) și în coerență cu orientările 
în materie de forță de muncă și cu 
orientările generale ale politicilor 
economice ale statelor membre și ale 
Uniunii, cu privire la favorizarea 
condițiilor de creare a locurilor de muncă.

Or. en

Amendamentul 1832
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 8 – subpunctul 8.2 – coloana 3 – liniuța 1 
– subliniuța 3a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– acțiuni de informare și de sensibilizare 
la nivelul învățământului secundar;

Or. en

Amendamentul 1833
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 8 – subpunctul 8.2 – coloana 3 – liniuța 1 
– subliniuța 3b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– consiliere privind aspecte legate de gen 
și pregătirea înființării de noi 
întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 1834
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 8 – subpunctul 8.2 – coloana 3 – liniuța 1 
– subliniuța 3c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri destinate pregătirii și 
monitorizării transferului de 
întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 1835
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 8 – subpunctul 8.4 – coloana 3 – liniuța 1 
– subliniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– un stat membru a instituit măsuri de 
promovare a îmbătrânirii active și cu 
scopul de a reduce perioada de 
pensionare anticipată.

– un stat membru a instituit măsuri de 
promovare a îmbătrânirii active.

Or. en

Amendamentul 1836
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.1 – coloana 3 – liniuța 2 
– subliniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– este cuprinzătoare (adică vizează toate 
sectoarele educaționale, inclusiv 
dezvoltarea copiilor cu vârste fragede) și 
conține măsuri adecvate de prevenire, 
intervenție și compensare;

– este cuprinzătoare (adică vizează toate 
sectoarele educaționale, inclusiv 
dezvoltarea copiilor cu vârste fragede), 
vizează în mod eficient grupurile 
vulnerabile care sunt cel mai expuse 
riscului de AST, cum sunt rromii, și 
conține măsuri adecvate de prevenire, 
intervenție și compensare;

Or. en

Amendamentul 1837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.1 – coloana 3 – liniuța 2 
– subliniuța 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– este interdisciplinară și implică și 
coordonează toate sectoarele de politică și 
părțile interesate relevante pentru 
combaterea AST.

– este interdisciplinară și implică și 
coordonează toate sectoarele de politică și 
părțile interesate, inclusiv domeniul 
cultural, artistic și sportiv, relevante 
pentru combaterea AST.

Or. en

Amendamentul 1838
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.2 – coloana 3 – liniuța 1 
– subliniuța 1 – subliniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cresc participarea la învățământul 
superior în rândul persoanelor cu venituri 
mici și al altor grupuri slab reprezentate;

– cresc participarea la învățământul 
superior în rândul persoanelor cu venituri 
mici și al altor grupuri slab reprezentate, 
acordând o atenție deosebită grupurilor 
cele mai vulnerabile;

Or. en

Amendamentul 1839
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.2 – coloana 3 – liniuța 1 
– subliniuța 1 – subliniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– cresc participarea la învățământul 
superior în rândul persoanelor cu venituri 
mici și al altor grupuri slab reprezentate;

– cresc participarea la învățământul 
superior în rândul persoanelor cu venituri 
mici și al altor grupuri slab reprezentate, 
acordând o atenție deosebită grupurilor 
vulnerabile cum sunt rromii;
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Or. en

Amendamentul 1840
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.2 – coloana 3 – liniuța 1 
– subliniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri de creștere a capacității de inserție 
profesională și a spiritului antreprenorial 
care:

– măsuri ținând cont de aspectele legate de 
gen de creștere a capacității de inserție 
profesională și a spiritului antreprenorial 
care:

Or. en

Amendamentul 1841
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.3 – coloana 3 – liniuța 1 
– subliniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri eficace pentru îmbunătățirea 
competențelor adulților, tinerilor care 
urmează cursuri de formare profesională, 
femeilor care reintră pe piața muncii, 
lucrătorilor subcalificați și în vârstă, 
precum și altor grupuri dezavantajate;

– măsuri eficace pentru îmbunătățirea 
competențelor adulților, tinerilor care 
urmează cursuri de formare profesională, 
femeilor care reintră pe piața muncii, 
lucrătorilor subcalificați și în vârstă, 
comunităților marginalizate precum 
comunitatea rromă, precum și altor 
grupuri dezavantajate;

Or. en

Amendamentul 1842
Lívia Járóka
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Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.3 – coloana 3 – liniuța 1 
– subliniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri de sporire a relevanței educației și 
formării și de adaptare a acesteia la 
necesitățile grupurilor țintă identificate.

– măsuri de sporire a relevanței educației și 
formării și de adaptare a acesteia la 
necesitățile grupurilor țintă identificate cu 
nevoi speciale, cum sunt persoanele în 
șomaj permanent și comunitățile 
marginalizate;

Or. en

Amendamentul 1843
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.3 – coloana 3 – liniuța 1 
– subliniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri de sporire a relevanței educației și 
formării și de adaptare a acesteia la 
necesitățile grupurilor țintă identificate.

– măsuri de sporire a relevanței educației și 
formării și de adaptare a acesteia la 
necesitățile grupurilor țintă identificate, 
inclusiv cunoașterea limbilor oficiale și 
neoficiale regionale.

Or. en

Amendamentul 1844
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9.3a. Educația și formarea profesională –
Existența unor strategii naționale și 
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regionale pentru o educație și formare 
profesională modernă.

Or. en

Amendamentul 1845
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.3a (nou) – coloana 3 –
liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- recunoașterea educației și formării 
profesionale ca motor al dezvoltării 
durabile și al creșterii favorabile 
incluziunii;

Or. en

Amendamentul 1846
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.3a (nou) – coloana 3 –
liniuța 2 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri de îmbunătățire a calității și 
eficienței formării profesionale inițiale și 
continue;

Or. en

Amendamentul 1847
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 9 – subpunctul 9.3a (nou) – coloana 3 –
liniuța 3 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- măsuri de promovare a formării 
profesionale.

Or. en

Amendamentul 1848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.1 – coloana 3 – liniuța 
1 – subliniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– este conformă cu ținta privind sărăcia și 
excluziunea socială la nivel național (astfel 
cum este definită în Programul Național de 
Reformă), care include extinderea 
oportunităților de angajare pentru a 
cuprinde grupurile defavorizate;

– prezintă propuneri concrete, concepute 
pentru a funcționa în sensul atingerii 
țintei privind sărăcia și excluziunea socială 
la nivel național (astfel cum este definită în 
Programul Național de Reformă și 
rapoartele sociale naționale), care include 
extinderea oportunităților de locuri de 
muncă de calitate pentru a cuprinde 
grupurile defavorizate;

Or. en

Amendamentul 1849
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.1 – coloana 3 – liniuța 
1 – subliniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

– demonstrează participarea partenerilor – demonstrează participarea partenerilor 
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sociali și a părților interesate relevante la
elaborarea strategiilor de incluziune 
activă;

sociali și a părților interesate relevante în 
toate etapele (elaborare, punere în 
aplicare și evaluare) strategiilor naționale 
de combatere a sărăciei și de incluziune 
activă;

Or. en

Amendamentul 1850
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.1 – coloana 3 – liniuța 
2 – subliniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– stabilește obiective naționale realizabile 
pentru integrarea rromilor în scopul 
eliminării decalajului față de restul 
populației. Aceste ținte ar trebui să vizeze 
cel puțin cele patru obiective UE de 
integrare a rromilor legate de accesul la 
educație, ocuparea unui loc de muncă, 
servicii medicale și locuințe;

– stabilește obiective naționale realizabile 
pentru integrarea rromilor în scopul 
eliminării decalajului față de restul 
populației prin definirea unor obiective, 
termene și puncte de referință clare, 
cuantificate și responsabile. Aceste ținte 
ar trebui să vizeze cel puțin cele patru 
obiective UE de integrare a rromilor legate 
de accesul la educație, ocuparea unui loc 
de muncă, servicii medicale și locuințe;

Or. en

Amendamentul 1851
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.1 – coloana 3 – liniuța 
2 – subliniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– este coerentă cu Programul Național de 
Reformă;

– este coerentă cu Programul Național de 
Reformă și cu strategia națională de 
reducere a sărăciei;

Or. en
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Amendamentul 1852
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.1 – coloana 3 – liniuța 
2 – subliniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– este coerentă cu Programul Național de 
Reformă;

– este coerentă cu Programul Național de 
Reformă și cu rapoartele sociale 
naționale;

Or. en

Amendamentul 1853
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.1 – coloana 3 – liniuța 
2 – subliniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– identifică, acolo unde este cazul, 
microregiunile defavorizate sau cartierele 
segregate în care comunitățile trăiesc în 
condițiile cele mai precare, folosind 
indicatori socioeconomici și teritoriali deja 
existenți (și anume nivelul educațional
foarte slab, șomajul pe termen lung etc.).

– identifică, acolo unde este cazul, 
microregiunile defavorizate sau cartierele 
segregate în care comunitățile trăiesc în 
condițiile cele mai precare, folosind cei 
mai adecvați indicatori socioeconomici și 
teritoriali (și anume nivelul educațional 
foarte slab, șomajul pe termen lung etc.).

Or. en

Amendamentul 1854
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.2 – coloana 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Existența unei strategii naționale sau 
regionale de sănătate care asigură accesul 
la servicii de sănătate de calitate și 
sustenabile din punct de vedere economic.

Existența unei strategii naționale sau 
regionale de sănătate care asigură accesul 
egal pentru toți la servicii de sănătate de 
calitate și sustenabile din punct de vedere 
economic.

Or. en

Amendamentul 1855
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.2 – coloana 3 – liniuța 
1 – subliniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– conține măsuri coordonate pentru 
îmbunătățirea accesului la servicii de 
sănătate de calitate;

– conține măsuri coordonate pentru 
îmbunătățirea accesului la servicii de 
sănătate de calitate și convenabile, cu 
scopul de a aborda factorii sociali 
determinanți ai inegalităților în domeniul 
sănătății;

Or. en

Amendamentul 1856
Lívia Járóka

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 10 – subpunctul 10.2 – coloana 3 – liniuța 
1 – subliniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

conține măsuri coordonate pentru 
îmbunătățirea accesului la servicii de 
sănătate de calitate;

conține măsuri coordonate pentru 
îmbunătățirea accesului egal la servicii de 
sănătate de calitate, vizând în mod explicit 
grupurile vulnerabile și comunitățile 
marginalizate;
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Or. en

Amendamentul 1857
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 11 – coloana 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Consolidarea capacității instituționale 
și a eficienței administrației publice
[prevăzută la articolul 9 alineatul (11)]

11. Consolidarea capacității instituționale 
și a eficienței și a caracterului participativ 
al administrației publice și promovarea 
consolidării capacităților pentru 
partenerii sociali, organizațiile 
neguvernamentale, autoritățile regionale 
și locale și alte părți interesate, în special 
partenerii menționați la articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. [RDC] [prevăzută 
la articolul 9 alineatul (11)]

Or. en

Amendamentul 1858
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 11 – coloana 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Existența unei strategii de consolidare a 
eficienței administrative a statului membru 
aflată în curs de punere în aplicare. 
Strategia include:

- Existența unei strategii de consolidare a 
eficienței administrative a autorităților 
regionale și locale ale statului membru și a 
competențelor acestora de a pune în 
aplicare metode participative aflată în curs 
de punere în aplicare. Strategia include:

Or. en
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Amendamentul 1859
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 11 – coloana 3 – liniuța 1 – subliniuța 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dezvoltarea de competențe la toate 
nivelurile;

– dezvoltarea de competențe la toate 
nivelurile, inclusiv achiziționarea de 
metode care să asigure participarea 
societății civile la procesele decizionale;

Or. en

Amendamentul 1860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 11 – coloana 3 – liniuța 1 – subliniuța 6a 
(nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o strategie privind consolidarea 
capacităților pentru partenerii sociali, 
organizațiile neguvernamentale, 
autoritățile regionale și locale și alte părți 
interesate;

Or. en

Amendamentul 1861
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții tematice ex ante – punctul 11 – coloana 3 – liniuța 1 – subliniuța 6b 
(nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– o strategie privind eficacitatea 
principiului parteneriatului, inclusiv un 
concept financiar, în vederea unei 
consolidări suficiente a capacităților 
partenerilor menționați la articolul 5 din 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 1862
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 1 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Existența unui mecanism care să asigure o 
punere în aplicare eficientă și aplicarea 
Directivei 2000/78/CE din 27 noiembrie 
2000 de creare a unui cadru general în 
favoarea egalității de tratament în ceea ce 
privește încadrarea în muncă și ocuparea 
forței de muncă și a Directivei 2000/43/CE 
din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine 
etnică.

Existența unui mecanism care să asigure o 
punere în aplicare eficientă și aplicarea 
Directivei 2000/78/CE din 27 noiembrie 
2000 de creare a unui cadru general în 
favoarea egalității de tratament în ceea ce 
privește încadrarea în muncă și ocuparea 
forței de muncă și a Directivei 2000/43/CE 
din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a 
principiului egalității de tratament între 
persoane, fără deosebire de rasă sau origine 
etnică, precum și a articolului 5 din 
Convenția ONU privind drepturile 
persoanelor cu handicap.

Or. en

Amendamentul 1863
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 1 – coloana 3 – liniuța 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

– Asigurarea punerii în aplicare eficiente a 
Directivei UE 2000/78/CE și a Directivei 
2000/43/CE privind nediscriminarea, prin:

– Asigurarea punerii în aplicare eficiente a 
Directivei UE 2000/78/CE și a Directivei 
2000/43/CE privind nediscriminarea,
precum și a articolului 5 din Convenția 
ONU privind drepturile persoanelor cu 
handicap, prin:

Or. en

Amendamentul 1864
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 1 – coloana 3 – liniuța 1 – subliniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri instituționale pentru 
implementarea, aplicarea și supravegherea 
directivelor UE privind nediscriminarea;

– măsuri instituționale pentru 
implementarea, aplicarea și supravegherea 
directivelor UE privind nediscriminarea și 
a articolului 5 din Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu 
handicap;

Or. en

Amendamentul 1865
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 1 – coloana 3 – liniuța 1 – subliniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri de consolidare a capacității 
administrative de implementare și aplicare 
a directivelor UE privind nediscriminarea.

– măsuri de consolidare a capacității 
administrative de implementare și aplicare 
a directivelor UE privind nediscriminarea
și a articolului 5 din Convenția ONU 
privind drepturile persoanelor cu 
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handicap;

Or. en

Amendamentul 1866
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 2 – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Existența unei strategii pentru promovarea 
egalității de șanse între bărbați și femei și a 
unui mecanism care să asigure punerea în 
aplicare adecvată a acesteia.

Existența unei strategii pentru realizarea
obiectivelor UE privind egalitatea de șanse 
între bărbați și femei și a unui mecanism 
care să asigure punerea în aplicare 
adecvată a acesteia prin integrarea 
principiului egalității de șanse între femei 
și bărbați și prin alte acțiuni specifice.

Or. en

Amendamentul 1867
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 2 – coloana 3 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punerea în aplicare cu eficacitate a unei 
strategii explicite de promovare a egalității
între bărbați și femei este asigurată prin 
intermediul:

Punerea în aplicare cu eficacitate a unei 
strategii explicite de realizare a
obiectivelor UE privind egalitatea între 
bărbați și femei este asigurată prin 
intermediul:

Or. en

Amendamentul 1868
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 2 – coloana 3 – liniuța 1 – subliniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– unui plan și criterii ex ante de integrare a 
obiectivelor de egalitate între bărbați și 
femei prin intermediul unor standarde și 
orientări în materie de egalitate de gen;

– unui plan și criterii ex ante de integrare a 
obiectivelor de egalitate între bărbați și 
femei prin intermediul unor standarde și 
orientări în materie de egalitate de gen
pentru toate fundurile CSC;

Or. en

Amendamentul 1869
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 2 – coloana 3 – liniuța 1 – subliniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– unor mecanisme de implementare, 
inclusiv prin implicarea unui organism de 
supraveghere a egalității de gen, și 
expertiza necesară pentru întocmirea, 
monitorizarea și evaluarea intervențiilor.

– unor mecanisme de implementare, 
inclusiv prin implicarea unui organism de 
supraveghere a egalității de gen sau a unor 
experți în domeniul egalității de gen, și 
expertiza necesară pentru întocmirea, 
monitorizarea și evaluarea intervențiilor.

Or. en

Amendamentul 1870
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 3 – coloana 3 – liniuța 1 – subliniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– punerea în aplicare a măsurilor în 
conformitate cu articolul 9 din Convenția 

– punerea în aplicare a măsurilor în 
conformitate cu articolul 9 din Convenția 
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ONU în vederea prevenirii, identificării și 
eliminării obstacolelor în calea 
accesibilității persoanelor cu handicap;

ONU în vederea prevenirii, identificării și 
eliminării obstacolelor în calea 
accesibilității persoanelor cu handicap în 
toate domeniile, inclusiv infrastructură, 
servicii și bunuri;

Or. en

Amendamentul 1871
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 3 – coloana 3 – liniuța 1 – subliniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri instituționale de punere în 
aplicare și supervizare a Convenției ONU 
în conformitate cu articolul 33 din 
Convenție;

– măsuri instituționale de punere în 
aplicare și supervizare a Convenției ONU 
în conformitate cu articolul 33 din 
Convenție; și implicarea organizațiilor ce 
reprezintă persoanele cu handicap în 
elaborarea și implementarea acestor 
măsuri;

Or. en

Amendamentul 1872
Rosa Estaràs Ferragut 

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 4 – coloana 3 – liniuța 1 – subliniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– transpunerea completă a Directivei 
2004/18/CE și a Directivei 2004/17/CE;

eliminată

Or. es

Amendamentul 1873
Rosa Estaràs Ferragut 
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Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 4 – coloana 3 – liniuța 1 – subliniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– măsuri de asigurare a supervizării și 
supravegherii adecvate a procedurilor 
transparente de acordare a contractelor și 
informarea adecvată cu privire la acestea;

– măsuri de asigurare a procedurilor 
transparente de acordare a contractelor și 
informarea adecvată cu privire la acestea;

Or. es

Amendamentul 1874
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa IV – Condiții ex ante generale – punctul 4 – coloana 3 – liniuța 1 – subliniuța 5a 
(nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– o strategie pentru a permite și a stimula 
dezvoltarea achizițiilor publice ecologice 
(APE).

Or. en

Amendamentul 1875
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa V – Informarea și comunicarea privind contribuțiile din partea fondurilor –
partea 1 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– Denumirea beneficiarului (numai 
persoane juridice; nu se vor numi persoane 
fizice);

– Denumirea beneficiarului (numai 
persoane juridice; nu se vor numi persoane 
fizice, inclusiv entități juridice care 
operează cu instrumente financiare 
prevăzute la articolul 33);
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Or. en

Amendamentul 1876
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Propunere de regulament
Anexa V – Informarea și comunicarea privind contribuțiile din partea fondurilor –
partea 2 – secțiunea 2.1 – punctul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) publicarea cel puțin a procentajului 
care corespunde participației Uniunii 
Europene la valoarea totală a finanțării 
atribuite publicațiilor referitoare la un 
proiect finanțat sau la o acțiune 
finanțată;

Or. en

Amendamentul 1877
Peter Simon

Propunere de regulament
Anexa V – partea 4 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o actualizare anuală privind activitățile 
de informare și comunicare ce urmează a fi 
efectuate.

(i) o actualizare anuală privind activitățile 
de informare și comunicare ce urmează a fi 
efectuate, astfel cum a fost prevăzut la 
momentul finalizării actualizării.

Or. de

Justificare

Formularea prevederilor trebuie clarificată pentru a se asigura că activitățile de comunicare 
sunt organizate într-un mod suficient de flexibil pentru a răspunde unor cerințe de 
comunicare neprevăzute. 


