
AM\940886RO.doc PE514.649v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2011/0273(COD)

24.6.2013

AMENDAMENTELE
106 - 120

Proiect de raport
Riikka Pakarinen
(PE487.789v04-00)

referitor la dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de 
dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană

Propunere de regulament
(COM(2011)0611– C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))



PE514.649v01-00 2/19 AM\940886RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\940886RO.doc 3/19 PE514.649v01-00

RO

Amendamentul 106
Richard Seeber

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Cooperarea transnațională ar trebui să 
aibă drept obiectiv consolidarea cooperării 
prin intermediul acțiunilor care conduc la 
dezvoltarea teritorială integrată legată de 
prioritățile politicii de coeziune a Uniunii.

(6) Cooperarea transnațională ar trebui să 
aibă drept obiectiv consolidarea cooperării 
prin intermediul acțiunilor care conduc la 
dezvoltarea teritorială integrată legată de 
prioritățile politicii de coeziune a Uniunii.
Regiunile transnaționale care se 
confruntă cu provocări comune legate de 
infrastructură sau de condițiile naturale, 
după cum este cazul zonei Alpilor, ar 
trebui susținute în cadrul constituirii 
macroregiunilor.

Or. de

Justificare

Zona Alpilor se confruntă cu provocări demografice și naturale deosebite. Macroregiunile 
reprezintă un instrument util de abordare a acestor provocări la nivel transnațional și 
transfrontalier. Instituirea unei macroregiuni a Alpilor ar aduce avantaje mari populației 
locale.

Amendamentul 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Este necesar să se sprijine în 
continuare sau – dacă este nevoie – să se 
stabilească o cooperare transfrontalieră, 
transnațională și interregională cu țările 
terțe învecinate cu Uniunea, deoarece 
aceasta va fi în beneficiul regiunilor 
statelor membre care sunt limitrofe țărilor 
terțe. În acest scop, FEDER va contribui la 

(12) Este necesar să se sprijine în 
continuare sau – dacă este nevoie – să se 
stabilească o cooperare transfrontalieră, 
transnațională și interregională cu țările 
terțe învecinate cu Uniunea, deoarece 
aceasta va fi în beneficiul regiunilor 
statelor membre care sunt limitrofe țărilor 
terțe. În acest scop, FEDER va contribui la 
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programele transfrontaliere și de bazin 
maritim stabilite în cadrul Instrumentului 
european de vecinătate (IEV) în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […]/2012 și 
Instrumentul de asistență pentru preaderare 
(IPA) în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
[…]/2012.

programele transfrontaliere și de bazin 
maritim stabilite în cadrul Instrumentului 
european de vecinătate (IEV) în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […]/2012 și al 
Instrumentului de asistență pentru 
preaderare (IPA) în temeiul 
Regulamentului (UE) nr. […]/2012. 
Regiunile din alte țări terțe pot fi 
implicate în cazul în care există un 
avantaj clar al unui proiect de cooperare 
sprijinit în cadrul cooperării 
interregionale.

Or. en

Amendamentul 108
Riikka Pakarinen

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Este oportună implicarea țărilor sau
a teritoriilor terțe aflate deja în procesul 
de pregătire a programelor de cooperare, 
după ce acestea au acceptat invitația de a 
participa la astfel de programe, în acest 
scop fiind necesară stabilirea unor 
proceduri speciale în cadrul 
regulamentului. Prin derogare de la 
procedura standard, în cazul în care 
programele de cooperare implică regiuni 
ultraperiferice și țări terțe, statele membre 
participante ar trebui să consulte țările 
terțe respective înainte de a transmite 
programele către Comisie. Pentru o
implicare mai eficace și mai pragmatică a 
țărilor terțe în programele de cooperare, 
acordurile cu privire la conținutul 
programelor de cooperare și eventuala 
contribuție a țărilor terțe ar trebui, de 
asemenea, să poată fi exprimate în 
procesele-verbale aprobate în mod formal 
ale reuniunilor de consultare cu țările 
terțe sau ale deliberărilor organizațiilor de 
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cooperare regională.
În ceea ce privește procedura de aprobare 
a programelor operaționale, ținând seama 
de principiile gestiunii partajate și 
simplificării, Comisia ar trebui să aprobe 
numai elementele esențiale ale 
programelor de cooperare, iar celelalte 
elemente ar trebui aprobate de statul sau 
statele membre participante. În virtutea 
securității juridice și a transparenței, este 
necesar să se includă o dispoziție conform 
căreia, în cazurile în care statul sau 
statele membre participante modifică un 
element al unui program de cooperare, 
care nu face obiectul deciziei Comisiei, 
autoritatea de management a statului 
membru respectiv ar trebui să notifice 
Comisiei modificarea în cauză în termen 
de o lună de la data deciziei.

Or. en

Amendamentul 109
Riikka Pakarinen

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Autoritățile de management ar trebui 
să fie responsabile de toate funcțiile 
autorității de management menționate la 
articolul 114 din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDC], inclusiv de verificări 
privind gestionarea în scopul de a asigura 
standarde uniforme în întreaga zonă vizată 
de program. Cu toate acestea, în cazul în 
care se desemnează o GECT drept 
autoritate de management, aceasta ar 
trebui să fie autorizată să efectueze astfel 
de verificări, deoarece toate statele 
membre participante sunt reprezentate în 
organele sale. Chiar în cazul în care nu se 
desemnează nicio GECT, autoritatea de 

(30) Autoritățile de management ar trebui 
să fie responsabile de toate funcțiile 
menționate la articolul 114 din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDC], 
inclusiv de verificări privind gestionarea în 
scopul de a asigura standarde uniforme în 
întreaga zonă vizată de program. Cu toate 
acestea, în cazul în care se desemnează o 
GECT drept autoritate de management, 
astfel de verificări ar trebui să fie efectuate 
de autoritatea de management cel puțin în 
cazul acelor state membre și țări terțe care 
participă prin reprezentanți în GECT, în 
timp ce controlorii ar trebui utilizați doar 
în celelalte state membre și țări terțe. 
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management ar trebui să fie autorizată de 
statele membre participante să efectueze 
verificări în întreaga zonă vizată de 
program.

Chiar în cazul în care nu se desemnează 
nicio GECT, autoritatea de management ar 
trebui să fie autorizată de statele membre 
participante să efectueze verificări în 
întreaga zonă vizată de program.

Or. en

Amendamentul 110
Riikka Pakarinen

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Având în vedere dificultățile și 
întârzierile survenite în înființarea 
structurilor programelor cu adevărat 
comune, termenul pentru justificarea 
plăților aferente angajamentelor bugetare 
în cadrul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană ar trebui să fie de 
trei ani după anul angajamentului 
bugetar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 111
Riikka Pakarinen

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Este necesar să se clarifice normele 
aplicabile privind gestionarea financiară, 
programarea, monitorizarea, evaluarea și 
controlul participării unor țări terțe la 
programele de cooperare transnațională 
și interregională. Aceste norme ar trebui 
să fie stabilite în cadrul programului de 
cooperare relevant și/sau al acordului de 

eliminat
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finanțare relevant între Comisie, fiecare 
din țările terțe și statul membru care 
găzduiește autoritatea de management a 
programului de cooperare relevant.

Or. en

Amendamentul 112
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când înaintează proiectul de 
programe de cooperare transfrontalieră, 
statele membre pot solicita ca alte regiuni 
de nivel NUTS 3 limitrofe cu regiunile 
enumerate în decizia menționată la al 
doilea paragraf să fie adăugate la o 
anumită zonă transfrontalieră și 
comunică motivele care stau la baza 
solicitării.

Atunci când înaintează proiectul de 
programe de cooperare transfrontalieră, 
statele membre pot solicita, în cazuri 
justificate corespunzător și pentru a 
asigura coerența zonelor transfrontaliere 
sau pentru a ține cont de situația specială 
a zonelor lor insulare, să fie incluse și alte
regiuni de nivel NUTS 3 pe lângă 
regiunile enumerate în decizia menționată 
la al doilea paragraf. La cererea statelor 
membre în cauză, pentru a facilita 
cooperarea transfrontalieră la frontierele 
maritime pentru regiunile ultraperiferice 
și fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
primul paragraf, Comisia poate specifica 
în decizia menționată la al doilea 
paragraf ca zone transfrontaliere care pot 
beneficia de sprijin din alocarea 
corespunzătoare acestor state membre 
regiunile NUTS nivelul 3 din regiunile 
ultraperiferice de-a lungul frontierelor 
maritime, separate de o distanță mai mare 
de 150 km.

Or. en

Amendamentul 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Catherine Grèze
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când înaintează proiectul de 
programe de cooperare transfrontalieră, 
statele membre pot solicita ca alte regiuni 
de nivel NUTS 3 limitrofe cu regiunile 
enumerate în decizia menționată la al 
doilea paragraf să fie adăugate la o 
anumită zonă transfrontalieră și 
comunică motivele care stau la baza 
solicitării.

Atunci când înaintează proiectul de 
programe de cooperare transfrontalieră, 
statele membre pot solicita, în cazuri 
justificate corespunzător și pentru a 
asigura coerența zonelor transfrontaliere, 
să fie incluse și alte regiuni de nivel NUTS 
3 pe lângă regiunile enumerate în decizia 
menționată la al doilea paragraf.

În temeiul articolului 174 din TFUE, 
insulele din același bazin maritim sunt 
eligibile pentru aceste programe, fără a se 
impune restricții în ceea ce privește 
nivelul NUTS sau distanța.
La cererea statelor membre în cauză, 
pentru a facilita cooperarea 
transfrontalieră la frontierele maritime 
pentru regiunile ultraperiferice și fără a 
aduce atingere dispozițiilor de la primul 
paragraf, Comisia poate specifica în 
decizia menționată la al doilea paragraf 
ca zone transfrontaliere care pot beneficia 
de sprijin din alocarea corespunzătoare 
acestor state membre, regiunile NUTS 
nivelul 3 din regiunile ultraperiferice de-a 
lungul frontierelor maritime, separate de 
o distanță mai mare de 150 km.

Or. en

Amendamentul 114
Riikka Pakarinen

Propunere de regulament
Articolul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 Articolul 4
Resurse pentru cooperarea teritorială 
europeană

Resurse pentru cooperarea teritorială 
europeană1

(1) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană se ridică la 
suma de 3,48 % din resursele totale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014 – 2020, 
stabilite la articolul 83 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […/2012 [RDP] (și 
anume, un total de 11 700 000 004 EUR) și 
se alocă după cum urmează:

(1) Resursele pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană se ridică la 
suma de 7 % din resursele totale 
disponibile pentru angajamentul bugetar 
din fonduri pentru perioada 2014-2020, 
stabilite la articolul 83 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. […/2012 [RDP] (și 
anume un total de XX XXX XXX XXX2

EUR) și se alocă după cum urmează:

(a) 73,24 % (și anume, un total de 
8 569 000 003 EUR) pentru cooperarea 
transfrontalieră;

(a). 74,05 % (și anume, un total de 
X XXX XXX XXX3 EUR) pentru 
cooperarea transfrontalieră;

(b) 20,78 % (și anume, un total de 
2 431 000 001 EUR) pentru cooperarea 
transnațională;

(b). 20,36 % (și anume, un total de X XXX 
XXX XXX4 EUR) pentru cooperarea 
transnațională;

(c) 5,98 % (și anume, un total de 
700 000 000 EUR) pentru cooperarea 
interregională.

(c). 5,59 % (și anume, un total de XXX 
XXX XXX5 EUR) pentru cooperarea 
interregională.

(2) Programele de cooperare care implică 
regiunile ultraperiferice primesc nu mai 
puțin de 150 % din sprijinul din partea 
FEDER pe care l-au primit în perioada 
2007 – 2013. În plus, suma de 50 000 000 
EUR din alocarea pentru cooperarea 
interregională se rezervă pentru cooperarea 
regiunilor ultraperiferice. În ceea ce 
privește concentrarea tematică, articolul 5 
litera (b) se aplică acestei alocări 
suplimentare.

(2) Regiunilor ultraperiferice li se alocă, 
pentru programele din obiectivul CTE, nu 
mai puțin de 150 % din sprijinul din partea 
FEDER pe care l-au primit în perioada 
2007-2013 pentru programe de cooperare. 
În plus, suma de 50 000 000 EUR din 
alocarea pentru cooperarea interregională 
se rezervă pentru cooperarea regiunilor 
ultraperiferice. În ceea ce privește 
concentrarea tematică, articolul 5 
alineatul (1) se aplică acestei alocări 
suplimentare.

(3) Comisia adoptă o decizie unică care 
stabilește lista tuturor programelor de 
cooperare și indică sumele din valoarea 
totală a sprijinului din partea FEDER 
pentru fiecare program și a alocării din 
2014 pentru fiecare program prin 
intermediul actelor de punere în aplicare. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 

(3) Comisia comunică fiecărui stat 
membru cota care îi revine din sumele 
globale aferente cooperării 
transfrontaliere și transnaționale, astfel 
cum se menționează la alineatul (1) 
literele (a) și (b), defalcate pe ani. 
Populația din zonele menționate la 
articolul 3 alineatul (1) al doilea paragraf 
și alineatul (3) primul paragraf este 
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consultare menționată la articolul 30 
alineatul (2).

utilizată drept criteriu pentru această 
defalcare pe state membre.

Populația din zonele menționate la 
articolul 3 alineatul (1) al treilea paragraf 
și alineatul (3) primul paragraf este 
utilizată drept criteriu pentru defalcarea 
anuală pe state membre.

Pe baza sumelor comunicate, fiecare stat 
membru informează Comisia în privința 
eventualei utilizări a posibilității de 
transfer prevăzute la articolul 4a și a 
modului de utilizare, precum și în privința 
distribuției rezultate a fondurilor între 
diverse programe transfrontaliere și 
transnaționale la care participă statul 
membru în cauză. Pe baza informațiilor 
furnizate de statele membre, Comisia 
adoptă o decizie care stabilește o listă cu 
toate programele de cooperare și indică 
suma globală a întregului sprijin FEDER 
alocat fiecărui program, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 30 alineatul (2).

(4) Sprijinul din partea FEDER pentru 
programele transfrontaliere și de bazin 
maritim în temeiul IEV și pentru 
programele transfrontaliere în temeiul IPA 
se stabilește de către Comisie și de statele 
membre în cauză.

(4) Contribuția din partea FEDER pentru 
programele transfrontaliere și de bazin 
maritim în temeiul IEV și pentru 
programele transfrontaliere în temeiul IPA 
se stabilește de către Comisie și de statele 
membre în cauză. Contribuția stabilită 
pentru fiecare stat membru nu este 
realocată ulterior între statele membre în 
cauză.

(5) Se acordă sprijin din partea FEDER 
pentru fiecare program transfrontalier și de 
bazin maritim în temeiul IEV și IPA cu 
condiția ca IEV și IPA să furnizeze sume 
cel puțin echivalente. Această echivalență 
face obiectul unei sume maxime stabilite în 
Regulamentul IEV sau în regulamentul
IPA.

(5) Se acordă sprijin din partea FEDER 
pentru fiecare program transfrontalier și de 
bazin maritim în temeiul IEV și IPA cu 
condiția ca IEV și IPA să furnizeze sume 
cel puțin echivalente. Această echivalență 
face obiectul unei sume maxime stabilite în 
Regulamentul IEV sau în Regulamentul
IPA.

(6) Creditele anuale care corespund 
sprijinului din partea FEDER pentru 
programele din cadrul IEV și IPA se 
înscriu în rubricile bugetare 
corespunzătoare ale acestor instrumente 
pentru exercițiul bugetar din 2014.

(6) Creditele anuale care corespund 
sprijinului din partea FEDER pentru 
programele din cadrul IEV și IPA se 
înscriu în rubricile bugetare 
corespunzătoare ale acestor instrumente 
pentru exercițiul bugetar din 2014.

(7) În 2015 și 2016, contribuția anuală din 
partea FEDER la programele din cadrul 
IEV și IPA pentru care până la 30 iunie nu 

(7) În 2015 și 2016, contribuția anuală din 
partea FEDER la programele din cadrul 
IEV și IPA pentru care până la 30 iunie nu 
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a fost prezentat Comisiei niciun program în 
cadrul programelor transfrontaliere și de 
bazin maritim din cadrul IEV și IPA se 
alocă programelor de cooperare 
transfrontalieră interne în conformitate cu 
alineatul (1) litera (a) în care statul membru 
în cauză participă.

a fost prezentat Comisiei niciun program în 
cadrul programelor transfrontaliere și de 
bazin maritim din cadrul IEV și IPA și 
care nu a fost realocată altui program 
prezentat în cadrul aceleiași categorii de 
programe de cooperare externă se alocă 
programelor de cooperare transfrontalieră 
interne în conformitate cu alineatul (1) 
litera (a) în care statul membru sau statele 
membre în cauză participă.

 În cazul în care până la 30 iunie 2017 
există încă programe în cadrul programelor 
transfrontaliere și de bazin maritim din 
cadrul IEV și IPA care nu au fost 
prezentate Comisiei, întregul sprijin din 
partea FEDER menționat la alineatul (4) 
pentru anii rămași până în 2020 se alocă 
pentru programele de cooperare 
transfrontalieră interne prezentate la 
alineatul (1) litera (a) la care participă 
statul membru în cauză.

În cazul în care până la 30 iunie 2017 
există încă programe în cadrul programelor 
transfrontaliere și de bazin maritim din 
cadrul IEV și IPA care nu au fost 
prezentate Comisiei, întregul sprijin din 
partea FEDER menționat la alineatul (4) 
pentru anii rămași până în 2020 care nu a 
fost realocat altui program adoptat în 
cadrul aceleiași categorii de programe de 
cooperare externă se alocă programelor de 
cooperare transfrontalieră interne 
prezentate la alineatul (1) litera (a) la care 
participă statul membru în cauză.

(8) Programele transfrontaliere și de bazin 
maritim menționate la alineatul (4) care au 
fost adoptate de Comisie se suspendă în 
cazul în care:

(8) Programele transfrontaliere și de bazin 
maritim menționate la alineatul (4) care au 
fost adoptate de Comisie se suspendă sau 
alocarea în contul programului se reduce, 
în conformitate cu normele și procedurile 
aplicabile, în special în cazul în care

(a) niciuna dintre țările partenere vizate de 
program nu a semnat acordul de finanțare 
relevant până la termenul limită stabilit în 
Regulamentul (UE) nr. /2012 
[regulamentul IEV] sau Regulamentul 
(UE) nr. /2012 [IPA]; sau

(a) niciuna dintre țările partenere vizate de 
program nu a semnat acordul de finanțare 
relevant până la termenul-limită stabilit în 
Regulamentul (UE) nr. /2012 
[regulamentul IEV] sau Regulamentul 
(UE) nr. /2012 [IPA]; sau

(b) programul nu poate fi pus în aplicare 
din cauza problemelor survenite în relațiile 
dintre țările participante.

(b) programul nu poate fi pus în aplicare 
așa cum s-a prevăzut din cauza 
problemelor survenite în relațiile dintre 
țările participante.

Într-o astfel de situație, sprijinul din partea 
FEDER menționat la alineatul (4) care 
corespunde tranșelor anuale neangajate 
încă se alocă programelor de cooperare 
transfrontalieră interne prevăzute la 
alineatul (1) litera (a) la care participă 

Într-o astfel de situație, sprijinul din partea 
FEDER menționat la alineatul (4) care 
corespunde tranșelor anuale neangajate 
încă sau tranșelor anuale angajate și 
dezangajate în totalitate sau parțial în 
cursul aceluiași exercițiu financiar, care 
nu au fost realocate altui program din 
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statul membru în cauză, la cererea acestuia. aceeași categorie de programe de 
cooperare externă, se alocă programelor 
de cooperare transfrontalieră interne 
prevăzute la alineatul (1) litera (a) la care 
participă statul membru în cauză, la cererea 
acestuia.

(8a) Comisia prezintă comitetului înființat 
în temeiul articolului 143 din 
Regulamentul (UE) nr. …/2013 [RDP] un 
rezumat anual al punerii în aplicare 
financiare a programelor transfrontaliere 
și de bazin maritim din cadrul IEV și a 
programelor transfrontaliere din cadrul 
IPA la care FEDER contribuie în 
conformitate cu prezentul articol.
__________
1 Cifrele se introduc în momentul 
ajungerii la un acord privind cadrul 
financiar multianual pentru perioada 
2014-2020  și articolul 84 din RDP
2 3 4 5 Cifrele depind de resursele totale 
disponibile pentru politica de coeziune din 
perioada 2014-2020

Or. en

Amendamentul 115
Riikka Pakarinen

Propunere de regulament
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 Articolul 13
Rapoartele de implementare Rapoartele de implementare

(1) Până la data de 30 aprilie 2016 și până 
la data de 30 aprilie din fiecare an ulterior 
până în 2022 inclusiv, autoritatea de 
management prezintă Comisiei un raport 
anual în conformitate cu articolul 44 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDP]. Raportul prezentat în 

(1) Până la data de 31 mai 2016 și până la 
data de 31 mai din fiecare an ulterior până 
în 2022 inclusiv, autoritatea de 
management prezintă Comisiei un raport 
anual în conformitate cu articolul 44 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDP]. Raportul prezentat în 
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2016 se referă la anii financiari 2014 și 
2015, precum și la perioada dintre data de 
începere a eligibilității cheltuielilor și 
31 decembrie 2013.

2016 se referă la anii financiari 2014 și 
2015, precum și la perioada dintre data de 
începere a eligibilității cheltuielilor și 31 
decembrie 20131.

(1a) Pentru rapoartele depuse în 2017 și 
2019, termenul menționat la alineatul (1) 
se stabilește la 30 iunie.

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații referitoare la:

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații referitoare la:

(a) punerea în aplicare a programului de 
cooperare în conformitate cu articolul 44 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDP];

(a) punerea în aplicare a programului de 
cooperare în conformitate cu articolul 44 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…]/2012 [RDP];

(b) progrese în pregătirea și implementarea 
proiectelor majore și a planurilor de 
acțiune comune.

(b) în cazul în care este oportun, progrese 
în pregătirea și punerea în aplicare a 
proiectelor majore și a planurilor de 
acțiune comune.

(3) Rapoartele de implementare anuale 
prezentate în 2017 și 2019 stabilesc și 
evaluează informațiile necesare în 
conformitate cu articolul 44 alineatul (3) și, 
respectiv, articolul 44 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] și 
informațiile menționate la alineatul (2) 
împreună cu:

(3) Rapoartele de implementare anuale 
prezentate în 2017 și 2019 stabilesc și 
evaluează informațiile necesare în 
conformitate cu articolul 44 alineatul (3) și, 
respectiv, articolul 44 alineatul (4) din 
Regulamentul (UE) nr. […]/2012 [RDP] și 
informațiile menționate la alineatul (2) 
împreună cu informațiile referitoare la 
elementele prevăzute la literele (c), (f) și 
(h) de mai jos și pot adăuga, în funcție de 
conținutul și de obiectivele programelor 
de cooperare, informații cu privire la 
celelalte elemente enumerate mai jos:

(a) progresele realizate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a abordării integrate a 
dezvoltării teritoriale, inclusiv dezvoltarea 
urbană durabilă și dezvoltarea locală 
plasată sub responsabilitatea comunității 
din cadrul programului operațional;

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

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

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

(ba) după caz, contribuția strategiilor 
macroregionale și de bazin maritim;

(c) progresele realizate în ceea ce privește (c) progresele realizate în ceea ce privește 
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punerea în aplicare a planului de evaluare 
și transpunerii în practică a constatărilor 
evaluărilor;

punerea în aplicare a planului de evaluare 
și monitorizarea constatărilor evaluărilor;

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

(d) acțiunile specifice luate pentru a 
promova egalitatea între bărbați și femei și 
pentru a promova nediscriminarea, în 
special accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap, și măsurile puse în aplicare 
pentru a asigura integrarea perspectivei de 
gen în programul de cooperare și în 
operațiuni;

(e) acțiunile luate pentru promovarea 
dezvoltării durabile;

(e) acțiunile luate pentru promovarea 
dezvoltării durabile;

(f) rezultatele măsurilor de informare și de 
publicitate desfășurate în cadrul strategiei 
de comunicare;

(f) rezultatele măsurilor de informare și de 
publicitate desfășurate în cadrul strategiei 
de comunicare;

(g) progresele realizate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul 
inovării sociale, după caz;

(g) progresele realizate în ceea ce privește 
punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul 
inovării sociale;

(h) implicarea partenerilor în punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programului de cooperare.

(h) implicarea partenerilor în punerea în 
aplicare, monitorizarea și evaluarea 
programului de cooperare.

(4) Rapoartele de implementare anuale și 
finale se întocmesc pe baza modelelor 
adoptate de Comisie prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Aceste acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 30 alineatul (2).

(4) Rapoartele de implementare anuale și 
finale se întocmesc pe baza modelelor 
adoptate de Comisie prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Aceste acte 
de punere în aplicare este adoptat în 
conformitate cu procedura de consultare 
prevăzută la articolul 143 din 
Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 [RDP].

______________
1 Dacă corespund rezultatelor discuțiilor 
privind articolul 101 din RDP.

Or. en

Amendamentul 116
Riikka Pakarinen

Propunere de regulament
Articolul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatorii comuni prevăzuți în anexa la 
prezentul regulament se utilizează acolo 
unde este cazul și în conformitate cu 
articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul 
(UE) nr./2012 [RDP]. Nivelurile lor de 
referință se stabilesc la zero și se fixează 
ținte cumulative pentru anul 2022.

(1) Indicatorii comuni de realizare
prevăzuți în anexa la prezentul regulament, 
indicatorii de rezultate specifici fiecărui 
program și, după caz, indicatorii de 
realizare specifici fiecărui program, se 
utilizează în conformitate cu articolul 24 
alineatul (3) și cu articolul 7 alineatul (2) 
litera (b) punctele (ii) și (iv) din prezentul 
regulament.

Pentru indicatorii de realizare specifici 
programului, nivelurile de referință se 
stabilesc la zero și se fixează ținte 
cumulative pentru anul 2022.

(2) Pentru indicatorii de realizare comuni 
și indicatorii de realizare specifici 
programului, nivelurile de referință se 
stabilesc la zero. Se fixează valori-țintă 
cuantificate cumulative pentru acești 
indicatori pentru anul 2022.

Pentru indicatorii de rezultat specifici 
programului, nivelurile de referință se 
stabilesc utilizând datele cele mai recente 
disponibile și se fixează ținte pentru anul 
2022, dar pot fi exprimate în termeni 
cantitativi sau calitativi.

(3) Pentru indicatorii de rezultat specifici 
programului care se referă la priorități de 
investiții, nivelurile de referință se stabilesc 
utilizând datele cele mai recente 
disponibile și se fixează ținte pentru anul 
2022. Țintele pot fi exprimate în termeni 
cantitativi sau calitativi.

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
un act delegat în conformitate cu articolul 
29 pentru a modifica lista indicatorilor de 
rezultate comuni din anexa la prezentul 
regulament pentru a face ajustări în 
cazurile care se impun pentru a asigura 
evaluarea eficientă a evoluției punerii în 
aplicare a programului.

Or. en

Amendamentul 117
Riikka Pakarinen

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru operațiunile care vizează 
activitățile promoționale și consolidarea 
capacităților, cheltuielile pot fi suportate în 

(3) Pentru operațiunile care vizează 
asistența tehnică sau activitățile 
promoționale și consolidarea capacităților, 
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afara părții din Uniune a zonei vizate de 
program în cazul în care condițiile 
menționate la alineatul (2) literele (a) și (c) 
sunt îndeplinite.

cheltuielile pot fi suportate în afara părții 
din Uniune a zonei vizate de program în 
cazul în care condițiile menționate la 
alineatul (2) literele (a) și (c) sunt 
îndeplinite.

Or. en

Amendamentul 118
Riikka Pakarinen

Propunere de regulament
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de management a unui 
program de cooperare îndeplinește funcțiile 
de autoritate de management și de 
autoritate de certificare stabilite la 
articolele 114 și 115 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDP].

(1) Autoritatea de management a unui 
program de cooperare îndeplinește funcțiile 
stabilite la articolul 114 din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDP], fără a aduce 
atingere alineatului (4) din prezentul 
articol.

(2) Autoritatea de management, după 
consultarea cu statele membre și țările terțe 
care participă la un program de cooperare, 
înființează un secretariat comun. 

(2) Autoritatea de management, după 
consultarea cu statele membre și țările terțe
care participă la un program de cooperare, 
înființează un secretariat comun. 

Secretariatul comun oferă asistență 
autorității de management și comitetului de 
monitorizare la îndeplinirea funcțiilor 
respective ale acestora. Secretariatul 
comun furnizează, de asemenea, informații 
pentru potențialii beneficiari cu privire la 
oportunitățile de finanțare din cadrul 
programelor de cooperare și oferă asistență 
beneficiarilor la punerea în aplicare a 
operațiunilor.

Secretariatul comun oferă asistență 
autorității de management și comitetului de 
monitorizare la îndeplinirea funcțiilor 
respective ale acestora. Secretariatul 
comun furnizează, de asemenea, informații 
pentru potențialii beneficiari cu privire la 
oportunitățile de finanțare din cadrul 
programelor de cooperare și oferă asistență 
beneficiarilor la punerea în aplicare a 
operațiunilor.

(3) Verificările în temeiul articolului 114 
alineatul (4) litera (a) din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDP] se efectuează de 
către autoritatea de management pentru 
toată zona vizată de program în cazul în 
care autoritatea de management este o
GECT.

(3) În cazul în care autoritatea de 
management este o GECT, verificările în 
temeiul articolului 114 alineatul (4) litera 
(a) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP] se efectuează de către autoritatea de 
management sau sub supravegherea 
autorității de management cel puțin în 
cazul acelor state membre și țări terțe care 
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participă prin reprezentanți în GECT.
(4) În cazul în care autoritatea de 
management nu poate efectua verificări în 
temeiul articolului 114 alineatul (4) litera 
(a) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP] în întreaga zonă vizată de program, 
fiecare stat membru sau țară terță 
desemnează organismul sau persoana 
responsabilă pentru efectuarea unor astfel 
de verificări în raport cu beneficiarii pe 
teritoriul său [controlor(i)].

(4) În cazul în care autoritatea de 
management nu efectuează verificări în 
temeiul articolului 114 alineatul (4) litera 
(a) din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP] în întreaga zonă vizată de program, 
sau în cazul în care verificările nu sunt 
efectuate de o autoritate de management 
sau sub supravegherea unei autorități de 
management pentru acele state membre și 
țări terțe care participă prin reprezentanți 
în GECT în conformitate cu alineatul (3), 
fiecare stat membru sau țară terță, după ce 
a acceptat invitația de a participa la 
programul de cooperare, desemnează 
organismul sau persoana responsabilă 
pentru efectuarea unor astfel de verificări 
în raport cu beneficiarii pe teritoriul său 
[controlor(i)]. În acest sens, autoritatea de 
management se asigură că cheltuielile 
fiecărui beneficiar care participă la o 
operațiune au fost verificate de către un 
controlor desemnat. Fiecare stat membru 
se asigură că cheltuielile pot fi verificate 
în termen de trei luni de la transmiterea 
documentelor de către beneficiar.

Controlorii respectivi, în cazul în care este 
posibil, sunt aceleași organisme 
responsabile pentru efectuarea acestor 
verificări pentru programele operaționale 
în cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă sau, în cazul țărilor terțe, 
pentru efectuarea verificărilor comparabile 
în cadrul instrumentelor de politică externă 
ale Uniunii.

Controlorii respectivi pot fi aceleași 
organisme responsabile pentru efectuarea 
acestor verificări pentru programele 
operaționale în cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă sau, în cazul 
țărilor terțe, pentru efectuarea verificărilor 
comparabile în cadrul instrumentelor de 
politică externă ale Uniunii.

Fiecare stat membru sau țară terță este 
responsabil(ă) pentru verificările efectuate 
pe teritoriul său.

Fiecare stat membru sau, în cazul în care a 
acceptat invitația de a participa la 
programul de cooperare, țară terță 
răspunde de verificările efectuate pe 
teritoriul său.

În cazul în care verificarea furnizării de 
produse sau a prestării de servicii care fac 
obiectul cofinanțării nu poate avea loc 
decât pentru întreaga operațiune, această 
verificare se realizează de autoritatea de 

În cazul în care verificarea furnizării de 
produse sau a prestării de servicii care fac 
obiectul cofinanțării nu poate avea loc 
decât pentru întreaga operațiune, această 
verificare se realizează de autoritatea de 
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management sau de controlorul din statul 
membru în care are este situat beneficiarul 
principal.

management sau de controlorul din statul 
membru în care are este situat beneficiarul 
principal.

Or. en

Amendamentul 119
Riikka Pakarinen

Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 27 eliminat
Dezangajarea
Prin derogare de la articolul 127 alineatul 
(1) primul paragraf din Regulamentul 
(UE) nr. […]/2012 [RDP], însă fără a 
aduce atingere articolului 127 alineatul 
(4) din același regulament, Comisia 
dezangajează orice parte din suma 
calculată în conformitate cu al doilea 
paragraf din articolul respectiv într-un 
program de cooperare, care nu a fost 
folosită pentru plata prefinanțării inițiale 
și anuale, pentru plăți intermediare și 
pentru plata soldului anual până la data 
de 31 decembrie a celui de-al treilea an 
financiar care urmează anului 
angajamentului bugetar în cadrul 
programului de cooperare sau pentru care 
nu s-a trimis o cerere de plată în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (1) 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2012 
[RDP].

Or. en

Amendamentul 120
Riikka Pakarinen
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Propunere de regulament
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, cu respectarea 
condițiilor stabilite în prezentul articol.

(1) Se conferă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, cu respectarea 
condițiilor stabilite în prezentul articol.

(2) Se conferă Comisiei, pentru o perioadă 
de timp nedeterminată de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, 
competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 17 alineatul (1).

(2) Se conferă Comisiei, pentru o perioadă 
de timp nedeterminată de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament,
competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 15 alineatul (4) și 
articolul 17 alineatul (1).

(3) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 17 alineatul (1) poate fi revocată 
în orice moment de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu.

(3) Delegarea competențelor menționată la 
articolul 15 alineatul (4) și articolul 17 
alineatul (1) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu.

O decizie de revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua 
următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere valabilității 
niciunui act delegat care este deja în 
vigoare.

O decizie de revocare pune capăt delegării 
competențelor specificate în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua 
următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
o dată ulterioară specificată în decizie. 
Aceasta nu aduce atingere valabilității 
niciunui act delegat care este deja în 
vigoare.

(4) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului acest lucru.

(4) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului acest lucru.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 17 alineatul (1) intră în vigoare 
doar dacă Parlamentul European sau 
Consiliul nu a formulat nicio obiecție în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv Parlamentului European și 
Consiliului, sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu 
au obiecții. Acest termen se prelungește cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 17 alineatul (1) intră în vigoare 
doar dacă Parlamentul European sau 
Consiliul nu a formulat nicio obiecție în 
termen de două luni de la notificarea 
actului respectiv Parlamentului European și 
Consiliului, sau dacă, înainte de expirarea 
acestui termen, atât Parlamentul European, 
cât și Consiliul au informat Comisia că nu 
au obiecții. Acest termen se prelungește cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en


