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Amendamentul 389
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 174 din tratat prevede că, în 
vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, Uniunea urmărește 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor 
defavorizate, a anumitor zone rurale, a
zonelor afectate de tranziția industrială, 
precum și a regiunilor defavorizate 
puternic și permanent din punct de vedere 
natural sau demografic. Articolul 175 din 
tratat prevede că Uniunea susține realizarea 
acestor obiective prin acțiunea pe care o 
întreprinde prin intermediul Fondului 
European de Orientare și Garantare 
Agricolă secțiunea „Orientare”, al Fondului 
social european, al Fondului european de 
dezvoltare regională, al Băncii Europene 
de Investiții și al altor instrumente.

(1) Articolul 174 din tratat prevede că, în 
vederea consolidării coeziunii economice, 
sociale și teritoriale, Uniunea urmărește 
reducerea decalajelor dintre nivelurile de 
dezvoltare a diferitelor regiuni și a 
rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor 
defavorizate, acordându-se o atenție 
deosebită anumitor zone rurale, zonelor 
afectate de tranziția industrială, precum și 
regiunilor defavorizate puternic și 
permanent din punct de vedere natural sau 
demografic, cum ar fi regiunile 
ultraperiferice, regiunile cele mai nordice 
cu densitate foarte scăzută a populației, 
precum și regiunile insulare, 
transfrontaliere și montane. Articolul 175 
din tratat prevede că Uniunea susține 
realizarea acestor obiective prin acțiunea 
pe care o întreprinde prin intermediul 
Fondului European de Orientare și 
Garantare Agricolă secțiunea „Orientare”, 
al Fondului social european, al Fondului 
european de dezvoltare regională, al Băncii 
Europene de Investiții și al altor 
instrumente.

Or. en

Amendamentul 390
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Regulamentul (UE) nr. [...]/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 



PE514.636v02-00 4/77 AM\941563RO.doc

RO

privind normele financiare aplicabile 
bugetului anual al Uniunii1 stabilește 
principiile generale cu privire la execuția 
bugetului anual al Uniunii. Este necesară 
asigurarea unei coerențe între respectivul 
regulament și dispozițiile prezentului 
regulament.
___________
1 JO L ...

Or. en

Amendamentul 391
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu concluziile 
Consiliului European din 17 iunie 2010, în 
cadrul căruia a fost adoptată strategia 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, este 
necesar ca Uniunea și statele membre să 
realizeze o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, promovând în 
același timp dezvoltarea armonioasă a 
Uniunii și reducerea decalajelor regionale.

(2) În conformitate cu concluziile 
Consiliului European din 17 iunie 2010, în 
cadrul căruia a fost adoptată strategia 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, este 
necesar ca Uniunea și statele membre să 
realizeze o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, promovând în 
același timp dezvoltarea armonioasă a 
Uniunii și reducerea decalajelor regionale. 
Politica de coeziune joacă un rol 
predominant pentru realizarea 
obiectivelor UE 2020, iar o politică de 
coeziune autonomă solidă reprezintă o 
condiție prealabilă pentru succesul 
punerii în aplicare a acestei strategii.

Or. en

Amendamentul 392
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regiunile ultraperiferice ar trebui să 
beneficieze de măsuri specifice și de o 
finanțare suplimentară pentru a se 
compensa handicapurile provocate de 
factorii menționați la articolul 349 din 
tratat.

(5) Regiunile ultraperiferice ar trebui să 
beneficieze de măsuri specifice eficiente, 
precum și de o finanțare suplimentară 
suficientă pentru a se avea în vedere 
distanța, insularitatea, situația structurală 
socială și economică și pentru a se
compensa handicapurile provocate de 
factorii menționați la articolul 349 din 
tratat.

Or. en

Amendamentul 393
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și alte
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 
valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 

(9) Pentru acordul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților 
competente regionale, locale, urbane și ai 
altor autorități publice, cu partenerii 
economici și sociali și cu alte organisme 
care reprezintă societatea civilă, inclusiv 
partenerii în domeniul protecției mediului, 
organizațiile neguvernamentale și 
organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării, 
inclusiv, după caz, cu „organizații-
umbrelă” ale acestor organisme, 
autorități și organizații. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, dar și a principiilor 
subsidiarității și proporționalității și a 
caracteristicilor specifice ale diferitelor 
cadre juridice și instituționale ale statelor 
membre, precum și asigurarea asumării 
intervențiilor programate de către părțile 
interesate și valorificarea experienței și a
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consecvent. know-how-ului actorilor relevanți. Statele 
membre ar trebui să identifice partenerii 
relevanți cei mai reprezentativi, care ar 
trebui să includă instituțiile, organizațiile 
și grupurile care pot influența pregătirea 
programelor sau care pot fi afectate de 
pregătirea și punerea în aplicare a 
acestora. În acest context, statele membre 
pot, de asemenea, să identifice, după caz, 
ca parteneri relevanți, „organizații-
umbrelă” care sunt asociații, federații sau 
confederații ale unor autorități locale, 
regionale și urbane relevante sau alte 
organisme, în conformitate cu dreptul și 
practica internă aplicabilă. Comisia este
împuternicită să adopte un act delegat care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
facilita punerea în aplicare în statele 
membre a parteneriatului, în scopul de a 
garanta implicarea partenerilor relevanți
în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea acordurilor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent. Nici actul delegat adoptat, 
nici interpretarea acestuia nu ar trebui să 
aibă un efect retroactiv și nici nu ar trebui 
să constituie baza unor abateri care să 
conducă la corecții financiare. Actul 
delegat adoptat nu ar trebui să intre în 
vigoare mai devreme de data adoptării 
sale după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Actul delegat 
adoptat ar trebui să permită statelor 
membre să stabilească metodele cele mai 
adecvate pentru punerea în aplicare a
parteneriatului în conformitate cu cadrul 
lor juridic și instituțional, precum și cu 
competențele lor naționale și regionale, 
cu condiția ca obiectivele acestuia, astfel 
cum sunt prevăzute în prezentul 
regulament, să fie îndeplinite.

Or. en

Amendamentul 394
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În contextul efortului său de mărire a 
coeziunii economice, teritoriale și sociale, 
Uniunea ar trebui, în toate etapele de 
punere în aplicare a fondurilor CSC, să 
urmărească eliminarea inegalităților și 
promovarea egalității între bărbați și
femei, precum și combaterea discriminării 
pe criterii de sex, origine etnică sau rasială, 
religie sau credință, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală.

(11) În contextul efortului său de mărire a 
coeziunii economice, teritoriale și sociale, 
Uniunea ar trebui, în toate etapele de 
punere în aplicare a fondurilor structurale
și de investiții europene, să urmărească 
eliminarea inegalităților și asigurarea
egalității între femei și bărbați, atât prin 
integrarea sistematică a aspectelor legate 
de gen în programare și în procesul de 
punere în aplicare, cât și prin măsuri 
specifice în conformitate cu Strategia UE 
pentru egalitatea între femei și bărbați. În 
procesul de punere în aplicare, Uniunea 
ar trebui să urmărească și combaterea 
discriminării pe criterii de sex, origine 
etnică sau rasială, religie sau credință, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală, 
astfel cum este prevăzut la articolul 2 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, la 
articolul 10 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene și la 
articolul 21 din Carta drepturilor 
fundamentale.

Or. en

Amendamentul 395
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”. Statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la 

(12) Obiectivele fondurilor structurale și 
de investiții europene ar trebui să fie
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de conservare, protecție și îmbunătățire a 
calității mediului, în conformitate cu 
articolele 11 și 191 alineatul (1) din tratat, 
având în vedere principiul „poluatorul 
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sprijinul acordat obiectivelor legate de 
schimbările climatice, în conformitate cu 
ambiția de a aloca cel puțin 20% din 
bugetul Uniunii acestor obiective, utilizând 
o metodologie adoptată de Comisie printr-
un act de punere în aplicare.

plătește”. În acest scop, statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la 
sprijinul acordat obiectivelor legate de 
schimbările climatice, în conformitate cu 
ambiția de a aloca cel puțin 20 % din 
bugetul Uniunii acestor obiective, utilizând 
o metodologie bazată pe categoriile de 
intervenție sau pe măsuri adoptate de 
Comisie printr-un act de punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 396
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a îndeplini țintele și obiectivele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, fondurile CSC ar trebui să își 
direcționeze sprijinul către un număr 
limitat de obiective tematice comune. 
Domeniul de aplicare precis al fiecăruia
dintre fondurile CSC ar trebui stabilit în 
norme specifice fondurilor și poate fi 
limitat la unele dintre obiectivele tematice 
definite în prezentul regulament.

(13) Pentru a îndeplini țintele și obiectivele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, fondurile structurale și de 
investiții europene ar trebui să își 
direcționeze sprijinul către un număr 
limitat de obiective tematice comune, care 
oferă suficientă flexibilitate, cu scopul de 
a satisface nevoile specifice ale regiunilor 
și de a oferi răspunsuri adecvate la 
acestea. Domeniul de aplicare precis al 
fiecăruia dintre fondurile structurale și de 
investiții europene ar trebui să fie stabilit 
în norme specifice fondurilor și poate fi 
limitat la unele dintre obiectivele tematice 
definite în prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 397
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a optimiza contribuția 
fondurilor CSC și a oferi statelor membre 
și regiunilor orientări strategice clare 
pentru procesul de programare, ar trebui să 
fie instituit un cadru strategic comun. 
Cadrul strategic comun ar trebui să 
faciliteze coordonarea sectorială și 
teritorială a intervenției Uniunii în temeiul 
fondurilor CSC și coordonarea cu celelalte 
politici și instrumente relevante ale 
Uniunii.

(14) Pentru a optimiza contribuția 
fondurilor structurale și de investiții 
europene și pentru a oferi statelor membre 
și regiunilor principii directoare strategice 
care să faciliteze procesul de programare, 
ar trebui să fie instituit un cadru strategic 
comun. Cadrul strategic comun ar trebui să 
faciliteze și coordonarea sectorială și 
teritorială a intervenției Uniunii în temeiul 
fondurilor structurale și de investiții 
europene și coordonarea cu celelalte 
politici și instrumente relevante ale 
Uniunii, în conformitate cu obiectivele 
stabilite în tratat și cu cele ale strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, ținând 
seama de provocările teritoriale cheie. 
Cadrul strategic comun ar trebui să fie 
stabilit într-o anexă la prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 398
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prin urmare, cadrul strategic comun ar 
trebui să stabilească mijloacele de 
realizare a coerenței și concordanței cu 
politicile economice ale statelor membre și 
ale Uniunii, mecanismele de coordonare 
între fondurile CSC și cu alte politici și 
instrumente relevante ale Uniunii,
principiile orizontale și obiectivele politice 
transversale, măsurile de abordare a 
provocărilor teritoriale, acțiunile 
indicative cu valoare adăugată europeană 
ridicată și principiile corespunzătoare 
privind punerea în practică, precum și 

(15) Prin urmare, cadrul strategic comun ar 
trebui să stabilească mecanismele privind 
modul în care fondurile structurale și de 
investiții europene vor contribui la 
atingerea obiectivelor și a țintelor 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, măsurile de abordare a 
provocărilor teritoriale cheie, măsurile de 
promovare a utilizării integrate a 
fondurilor structurale și de investiții 
europene, principiile orizontale și 
obiectivele politice transversale și 
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acțiunile prioritare pentru cooperare. mijloacele de coordonare cu alte politici 
relevante ale Uniunii și activități de 
cooperare.

Or. en

Amendamentul 399
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Statele membre și regiunile se 
confruntă tot mai des cu provocări legate 
de impactul globalizării, de preocupările 
în domeniul mediului și al energiei, de 
îmbătrânirea populației și schimbările 
demografice, de transformările 
tehnologice și cerințele în materie de 
inovare, precum și de inegalitățile sociale. 
Din cauza caracterului complex și corelat 
al acestor provocări, fondurile structurale 
și de investiții europene ar trebui să 
sprijine soluții integrate, multisectoriale și 
multidimensionale. În acest context și 
pentru a spori eficacitatea și eficiența 
politicilor, ar trebui să fie posibilă 
combinarea fondurilor structurale și de 
investiții europene în pachete integrate 
adaptate pentru a răspunde nevoilor 
teritoriale specifice.

Or. en

Amendamentul 400
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) Scăderea populației active, 
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combinată cu creșterea proporției de 
pensionari, precum și problemele asociate 
cu dispersia populației vor continua să 
exercite presiuni, printre altele asupra 
structurilor educaționale și de asistență 
socială ale statelor membre și, prin 
urmare, asupra competitivității economice 
a Uniunii. Adaptarea la astfel de 
schimbări demografice constituie una 
dintre provocările esențiale cu care se vor 
confrunta statele membre și regiunile în 
următorii ani și, ca atare, ar trebui să se 
acorde o atenție deosebit de mare 
regiunilor celor mai afectate de 
schimbările demografice.

Or. en

Amendamentul 401
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pe baza cadrului strategic comun, 
fiecare stat membru ar trebui să 
pregătească, în cooperare cu partenerii săi 
și în dialog cu Comisia, un contract de 
parteneriat. Contractul de parteneriat ar 
trebui să traducă elementele prevăzute de 
cadrul strategic comun în contextul 
național și să prevadă angajamente ferme 
privind îndeplinirea obiectivelor Uniunii 
prin programarea fondurilor CSC.

(16) Pe baza cadrului strategic comun, 
fiecare stat membru ar trebui să 
pregătească, în cooperare cu partenerii săi 
menționați la articolul 5 din prezentul 
regulament și în dialog cu Comisia, un 
acord de parteneriat. Acordul de 
parteneriat ar trebui să traducă elementele 
prevăzute de cadrul strategic comun în 
contextul național și să prevadă 
angajamente ferme privind îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii prin programarea 
fondurilor structurale și de investiții 
europene. Acordul de parteneriat ar 
trebui să prevadă dispoziții pentru a 
asigura alinierea cu strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și cu 
misiunile specifice fondului în 
conformitate cu obiectivele lor bazate pe 
tratate, dispoziții pentru a asigura o 
punere efectivă în aplicare și dispoziții 
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pentru principiul parteneriatului și o 
abordare integrată a dezvoltării 
teritoriale.

Or. en

Amendamentul 402
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre ar trebui să-și
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
pentru a garanta existența condițiilor-cadru 
necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. Îndeplinirea condițiilor 
ex ante respective ar trebui să fie evaluată 
de către Comisie în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și programelor. 
În cazul în care o condiție ex ante nu este 
îndeplinită, Comisia ar trebui să aibă 
competența de a suspenda plățile pentru 
programul respectiv.

(17) Statele membre ar trebui să își
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare durabilă la nivel 
național și regional. Ar trebui definite 
condiții ex ante, pentru a garanta existența 
condițiilor-cadru necesare pentru utilizarea 
eficace a sprijinului Uniunii. O condiție ex 
ante ar trebui să fie aplicată numai atunci 
când are o legătură directă cu punerea 
eficientă în aplicare a fondurilor 
structurale și de investiții europene și 
când are un impact direct asupra acesteia. 
Comisia ar trebui să evalueze informațiile 
furnizate de către statele membre cu 
privire la îndeplinirea condițiilor ex ante în 
cadrul evaluării acordului de parteneriat și 
a programelor. În cazul în care o condiție 
ex ante nu este îndeplinită, Comisia ar 
trebui să aibă competența de a suspenda 
plățile pentru programul respectiv, în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor.

Or. en

Amendamentul 403
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. O rezervă de 
performanță ar trebui prevăzută și alocată 
în 2019 în cazurile în care obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță au 
fost atinse. Având în vedere diversitatea și 
caracterul lor plurinațional, nu ar trebui 
să existe nicio rezervă de performanță 
pentru programele de cooperare 
teritorială europeană. În cazurile în care 
neîndeplinirea obiectivelor de etapă sau a 
țintelor este semnificativă, Comisia ar 
trebui să poată suspenda plățile pentru 
program sau, la sfârșitul perioadei de 
programare, poate să aplice corecții 
financiare, pentru a se asigura că bugetul 
Uniunii nu este risipit sau folosit în mod 
ineficient.

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019. În cazurile în 
care, ca urmare a examinării 
performanțelor, există dovezi că o 
prioritate nu a îndeplinit obiectivele de 
etapă stabilite în cadrul de performanță, 
Comisia ar trebui să solicite statelor 
membre să propună modificări la 
programul relevant și, în cazul în care 
statele membre nu oferă un răspuns 
satisfăcător în termen de trei luni, 
Comisia ar trebui să poată suspenda parțial 
sau total o plată intermediară pentru o 
prioritate a unui program, pentru a se 
asigura că bugetul Uniunii nu este risipit 
sau folosit în mod ineficient. Suspendarea 
ar trebui să înceteze de îndată ce statul 
membru ia măsurile necesare.

Or. en

Amendamentul 404
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În urma concluziilor Consiliului 
European din 28 și 29 iunie 2012, 
cheltuielile publice efectuate de statele 
membre pentru a cofinanța programe
finanțate din fondurile structurale și de 
investiții europene nu ar trebui să fie 
luate în considerare la calcularea 
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deficitului statelor membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 405
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Acest proces trebuie să 
fie progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice. În 
cazul în care, în ciuda utilizării sporite a 
fondurilor CSC, un stat membru nu 
reușește să ia măsuri eficace în contextul 
procesului de guvernanță economică, 
Comisia ar trebui să aibă dreptul de a 
suspenda parțial sau total plățile și 
angajamentele. Deciziile privind 
suspendarea ar trebui să fie proporționale 
și eficace, ținând cont de impactul 
programelor individuale în ceea ce 
privește abordarea situației economice și 
sociale din statul membru relevant și de 
modificările precedente ale contractului 
de parteneriat. Atunci când ia decizii 
privind suspendarea, Comisia ar trebui să 
respecte, de asemenea, egalitatea de 
tratament între statele membre, ținând 
cont în special de impactul suspendării 
asupra economiei statului membru în 
cauză. Suspendările ar trebui încetate și 

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor 
structurale și de investiții europene este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile structurale și de investiții 
europene pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Fondului de coeziune ar 
trebui să i se aplice dispozițiile de 
condiționalitate ce decurg din Pactul de 
stabilitate și de creștere în raport cu 
îndeplinirea condițiilor de guvernanță 
economică. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările 
acordului de parteneriat și ale programelor 
în sprijinul recomandărilor Consiliului 
privind abordarea dezechilibrelor 
macroeconomice și a dificultăților sociale 
și economice.
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fondurile ar trebui puse din nou la 
dispoziția statului membru în cauză de 
îndată ce acesta ia măsurile necesare.

Or. en

Amendamentul 406
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a garanta că se pune accentul 
pe realizarea strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, este necesar să se definească 
elemente comune tuturor programelor.
Pentru a asigura coerența modalităților de 
programare pentru fondurile CSC, 
procedurile de adoptare și modificare a 
programelor ar trebui aliniate. 
Programarea ar trebui să asigure coerența 
cu cadrul strategic comun și cu contractul
de parteneriat, coordonarea fondurilor
CSC între ele, cu celelalte instrumente 
financiare existente și cu Banca 
Europeană de Investiții.

(20) Fondurile structurale și de investiții 
europene ar trebui să fie puse în aplicare 
prin programe care vizează perioada de 
programare în conformitate cu acordul de 
parteneriat. Programele ar trebui să fie 
întocmite de statele membre pe baza unor 
proceduri transparente, în conformitate 
cu cadrul instituțional și juridic al 
fiecărui stat membru. Statele membre și 
Comisia ar trebui să coopereze pentru a 
asigura coordonarea și coerența 
modalităților de programare pentru 
fondurile structurale și de investiții 
europene. Având în vedere legătura 
strânsă existentă între conținutul 
programelor și cel al acordului de 
parteneriat, programele ar trebui să fie 
prezentate, cel târziu, în termen de trei 
luni de la prezentarea acordului de 
parteneriat. Pentru prezentarea 
programelor de cooperare teritorială 
europeană ar trebui să se prevadă un 
termen mai lung, pentru a se ține seama 
de caracterul plurinațional al 
programelor respective. În special, ar 
trebui să se facă diferența între 
elementele de bază ale acordului de 
parteneriat și ale programelor care ar 
trebui să facă obiectul unei decizii a 
Comisiei și alte elemente care nu fac 
obiectul deciziei Comisiei și care pot fi 
modificate sub răspunderea statului 
membru. Programarea ar trebui să asigure 



PE514.636v02-00 16/77 AM\941563RO.doc

RO

coerența cu cadrul strategic comun și cu 
acordul de parteneriat, coordonarea între 
fondurile structurale și de investiții 
europene, precum și cu celelalte 
instrumente financiare existente și 
contribuția Băncii Europene de Investiții, 
dacă este cazul.

Or. en

Amendamentul 407
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Pentru a optimiza valoarea 
adăugată a investițiilor finanțate integral 
sau parțial din bugetul general al UE în 
domeniul cercetării și al inovării, se va 
încerca crearea de sinergii în special între 
funcționarea fondurilor structurale și de 
investiții europene și cea a programului 
Orizont 2020, respectându-se totodată 
obiectivele proprii ale acestora. Printre 
mecanismele-cheie destinate obținerii 
acestor sinergii se vor număra 
recunoașterea ratelor forfetare aplicabile 
costurilor eligibile din Orizont 2020 
pentru operațiuni și beneficiari similari, 
precum și posibilitatea de a combina în 
aceeași operațiune finanțările provenite 
de la diferite instrumente ale Uniunii, 
inclusiv fondurile structurale și de 
investiții europene și Orizont 2020, 
evitând totodată dubla finanțare. Pentru a 
consolida capacitățile actorilor naționali 
și regionali din domeniul cercetării și al 
inovării și pentru a atinge obiectivul de a 
crea o „cale către excelență” în regiunile 
mai puțin dezvoltate, ar trebui să se 
instituie sinergii între fondurile 
structurale și de investiții europene și 
Orizont 2020 în cadrul tuturor 
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priorităților relevante ale programului.

Or. en

Amendamentul 408
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Coeziunea teritorială a fost adăugată 
alături de obiectivele privind coeziunea 
economică și socială din tratat, și este 
necesar să se abordeze rolul orașelor, 
delimitările geografice funcționale și 
zonele subregionale care se confruntă cu 
probleme geografice sau demografice 
specifice. În acest scop, pentru a mobiliza 
mai bine potențialul la nivel local, este 
necesar să se consolideze și să se faciliteze 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității prin stabilirea 
unor norme comune și a unei coordonări 
strânse între toate fondurile CSC. 
Responsabilitatea pentru punerea în 
aplicare a strategiilor de dezvoltare locală 
ar trebui să revină grupurilor de acțiune 
locală care reprezintă interesele 
comunității, acesta reprezentând un 
principiu esențial.

(21) Coeziunea teritorială a fost adăugată 
alături de obiectivele privind coeziunea 
economică și socială din tratat, și este 
necesar să se abordeze rolul orașelor, 
delimitările geografice funcționale și 
zonele subregionale care se confruntă cu 
probleme geografice sau demografice 
specifice. În acest scop, pentru a mobiliza 
mai bine potențialul la nivel local, este 
necesar să se consolideze și să se faciliteze 
dezvoltarea locală plasată sub 
responsabilitatea comunității prin stabilirea 
unor norme comune și a unei coordonări 
strânse între toate fondurile structurale și 
de investiții europene. Dezvoltarea locală 
plasată sub responsabilitatea comunității 
ar trebui să țină seama de nevoile și 
potențialul de la nivel local, precum și de 
caracteristicile socioculturale relevante.
Responsabilitatea pentru punerea în 
aplicare a strategiilor de dezvoltare locală 
ar trebui să le revină grupurilor de acțiune 
locală care reprezintă interesele 
comunității, acesta reprezentând un 
principiu esențial.

Or. en

Amendamentul 409
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Modalitățile detaliate privind 
determinarea suprafeței și a populației 
care fac obiectul strategiilor ar trebui să 
fie stabilite în programele relevante în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor.

Or. en

Amendamentul 410
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Instrumentele financiare sunt tot mai 
importante ca urmare a efectului lor de 
pârghie asupra fondurilor CSC, a 
capacității lor de a combina diferite forme 
de resurse publice și private pentru a 
sprijini obiectivele în materie de politici 
publice și a faptului că formele de 
finanțare reînnoibile măresc viabilitatea
pe termen lung a acestei asistențe.

(22) Instrumentele financiare sunt tot mai 
importante ca urmare a efectului lor de 
pârghie asupra fondurilor structurale și de 
investiții europene, a capacității lor de a 
combina diferite forme de resurse publice 
și private pentru a sprijini obiectivele în 
materie de politici publice, precum și a 
capacității lor de a garanta un flux 
reînnoibil de mijloace financiare pentru 
investiții strategice, care sprijină 
investițiile durabile pe termen lung și care 
intensifică potențialul de creștere al 
Uniunii. Subvenționarea trebuie să fie 
întotdeauna păstrată ca o opțiune, iar 
responsabilitatea pentru utilizarea 
mixului de finanțare corespunzător 
nevoilor regionale trebuie să le revină 
actorilor de la fața locului.

Or. en

Amendamentul 411
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl



AM\941563RO.doc 19/77 PE514.636v02-00

RO

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Instrumentele financiare sprijinite de 
fondurile CSC ar trebui să fie utilizate 
pentru a răspunde anumitor nevoi ale pieței 
într-o manieră eficientă din punct de 
vedere al costurilor, în conformitate cu 
obiectivele programelor, și nu ar trebui să 
excludă finanțarea privată. Prin urmare, 
decizia de a finanța măsurile de sprijin prin 
intermediul instrumentelor financiare ar 
trebui să fie stabilită pe baza unei analize
ex ante.

(23) Instrumentele financiare sprijinite de 
fondurile structurale și de investiții 
europene ar trebui să fie utilizate pentru a 
răspunde anumitor nevoi ale pieței și în 
special pentru a răspunde la 
disfuncționalitățile pieței sau la situații de 
investiții sub nivelul optim într-o manieră 
eficientă din punct de vedere al costurilor, 
în conformitate cu obiectivele programelor, 
și nu ar trebui să excludă finanțarea 
privată. Prin urmare, decizia de a finanța 
măsurile de sprijin prin intermediul 
instrumentelor financiare ar trebui să fie 
stabilită pe baza unei evaluări ex ante.

Or. en

Amendamentul 412
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Instrumentele financiare ar trebui 
concepute și puse în aplicare astfel încât să 
promoveze participarea substanțială a 
investitorilor din sectorul privat și a 
instituțiilor financiare pe o bază adecvată 
în ceea ce privește partajarea riscurilor. 
Pentru a fi suficient de atractive pentru 
sectorul privat, instrumentele financiare 
trebuie să fie concepute și puse în aplicare 
în mod flexibil. Prin urmare, autoritățile de 
management trebuie să decidă cu privire la 
cele mai adecvate forme de punere în 
aplicare a instrumentelor financiare, pentru 
a aborda nevoile specifice ale regiunilor 
țintă, în conformitate cu obiectivele 
programului relevant.

(24) Instrumentele financiare ar trebui să 
fie concepute și puse în aplicare astfel încât 
să promoveze participarea substanțială a 
investitorilor din sectorul privat și a 
instituțiilor financiare pe o bază adecvată 
în ceea ce privește partajarea riscurilor. 
Pentru a fi suficient de atractive pentru 
sectorul privat, instrumentele financiare 
trebuie să fie simple, catalitice, reînnoibile
și concepute și puse în aplicare în mod 
flexibil. Prin urmare, autoritățile de 
management ar trebui să decidă cu privire 
la cele mai adecvate forme de punere în 
aplicare a instrumentelor financiare, pentru 
a aborda nevoile specifice ale regiunilor 
țintă, în conformitate cu obiectivele 
programului relevant.



PE514.636v02-00 20/77 AM\941563RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 413
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Pentru a lua în considerare 
caracterul rambursabil al sprijinului 
acordat prin intermediul instrumentelor 
financiare și pentru a se asigura alinierea 
la practicile de pe piață, sprijinul din 
fondurile structurale și de investiții 
europene acordat destinatarilor finali sub 
formă de investiții de capitaluri proprii 
sau de cvasi-capitaluri, împrumuturi sau 
garanții sau alte instrumente de partajare 
a riscurilor poate acoperi în întregime 
investițiile efectuate de destinatarii finali, 
inclusiv costurile legate de TVA. În 
consecință, modul de luare în considerare 
a TVA la nivelul destinatarului final va fi 
relevant pentru determinarea eligibilității 
cheltuielilor aferente subvențiilor numai 
în cazurile în care instrumentele 
financiare sunt combinate cu subvenții.

Or. en

Amendamentul 414
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Statele membre ar trebui să 
monitorizeze programele pentru a evalua 
punerea lor în aplicare și progresele 
înregistrate în direcția realizării 
obiectivelor programului. În acest scop ar 

(28) Statele membre ar trebui să 
monitorizeze programele pentru a evalua 
punerea lor în aplicare și progresele 
înregistrate în direcția realizării 
obiectivelor programului. În acest scop ar 
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trebui să se instituie comitete de 
monitorizare și să se definească structura și 
funcțiile acestora în ceea ce privește 
fondurile CSC. Comitete de monitorizare 
mixte ar putea fi instituite pentru a facilita 
coordonarea între fondurile CSC. Pentru 
asigurarea eficacității, comitetele de 
monitorizare ar trebui să aibă competența 
de a adresa recomandări autorităților de 
management în ceea ce privește punerea în 
aplicare a programului și ar trebui să 
monitorizeze acțiunile adoptate ca urmare a 
recomandărilor lor.

trebui să se instituie comitete de 
monitorizare și să se definească structura și 
funcțiile acestora în ceea ce privește 
fondurile structurale și de investiții 
europene. Comitete de monitorizare mixte 
ar putea fi instituite pentru a facilita 
coordonarea între fondurile structurale și 
de investiții europene. Pentru asigurarea 
eficacității, comitetele de monitorizare ar 
trebui să aibă competența de a adresa 
recomandări autorităților de management 
în ceea ce privește punerea în aplicare a 
programului, precum și în ceea ce privește 
modalitățile de reducere a sarcinii 
administrative asupra beneficiarilor și ar 
trebui să monitorizeze acțiunile adoptate ca 
urmare a recomandărilor lor.

Or. en

Amendamentul 415
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a permite Comisiei să 
monitorizeze progresele realizate în 
vederea îndeplinirii obiectivelor Uniunii, 
statele membre ar trebui să prezinte 
rapoarte privind progresele în ceea ce 
privește punerea în aplicare a contractelor
lor de parteneriat. Pe baza acestor rapoarte, 
Comisia ar trebui să pregătească un raport 
de strategie privind progresele înregistrate, 
în 2017 și în 2019.

(31) Pentru a permite Comisiei să 
monitorizeze progresele realizate în 
vederea îndeplinirii obiectivelor Uniunii 
privind creșterea inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și în 
vederea reducerii disparităților, statele 
membre ar trebui să prezinte rapoarte 
privind progresele în ceea ce privește 
punerea în aplicare a acordurilor lor de 
parteneriat. Pe baza acestor rapoarte, 
Comisia ar trebui să pregătească un raport 
strategic privind progresele înregistrate, 
în 2017 și în 2019.

Or. en
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Amendamentul 416
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Este necesar să se evalueze 
eficacitatea, eficiența și impactul asistenței 
din fondurile CSC, pentru a îmbunătăți 
calitatea punerii în aplicare și a elaborării 
programelor și pentru a determina impactul 
programelor în ceea ce privește țintele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în ceea ce privește 
PIB-ul și șomajul, după caz. Ar trebui 
precizate responsabilitățile statelor membre 
și ale Comisiei în acest sens.

(32) Este necesar să se evalueze 
eficacitatea, eficiența și impactul asistenței 
din fondurile structurale și de investiții 
europene, pentru a îmbunătăți calitatea 
punerii în aplicare și a elaborării 
programelor și pentru a determina impactul 
programelor în ceea ce privește țintele 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, precum și în ceea ce privește 
PIB-ul, nevoile regionale și locale, 
obiectivele legate de schimbările 
climatice, șomajul și integrarea 
principiului egalității de șanse între femei 
și bărbați, după caz. Ar trebui precizate 
responsabilitățile statelor membre și ale 
Comisiei în acest sens.

Or. en

Amendamentul 417
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Un plan de evaluare ar trebui elaborat 
de către autoritatea responsabilă pentru 
pregătirea programului. În timpul perioadei 
de programare, autoritățile de management 
ar trebui să efectueze evaluări pentru a 
examina eficacitatea și impactul unui 
program. Ar trebui să se informeze 
comitetul de monitorizare și Comisia în 
legătură cu rezultatele evaluărilor, pentru a 
facilita deciziile în materie de gestionare.

(34) Un plan de evaluare ar trebui să fie
elaborat de către autoritatea responsabilă 
pentru pregătirea programului. În timpul 
perioadei de programare, autoritățile de 
management ar trebui să asigure 
efectuarea unor evaluări pentru a examina 
eficacitatea și impactul unui program. Ar 
trebui să se informeze comitetul de 
monitorizare și Comisia în legătură cu 
rezultatele evaluărilor, pentru a facilita 
deciziile în materie de gestionare.
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Or. en

Amendamentul 418
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Ar trebui să desfășoare evaluări ex 
post pentru a examina eficacitatea și 
eficiența fondurilor CSC și impactul lor 
asupra obiectivelor generale ale fondurilor 
CSC și ale strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

(35) Ar trebui să se desfășoare evaluări ex 
post pentru a examina eficacitatea și 
eficiența fondurilor structurale și de 
investiții europene și impactul lor asupra 
obiectivelor generale și ale strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, în 
conformitate cu obiectivele emblematice 
relevante, cu contribuția adusă la 
abordarea nevoilor regionale și locale, 
precum și cu cerințele specifice stabilite în 
normele specifice fondurilor. Comisia ar 
trebui să pregătească, pentru fiecare 
dintre fondurile structurale și de investiții 
europene, un raport de sinteză în care să 
prezinte pe scurt principalele concluzii ale 
evaluărilor ex post.

Or. en

Amendamentul 419
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Pentru a garanta eficacitatea, 
corectitudinea și impactul durabil al 
intervențiilor din partea fondurilor CSC, ar 
trebui să se prevadă dispoziții care să 
garanteze că investițiile în întreprinderi și 
infrastructură sunt de durată și să se 
prevină utilizarea fondurilor CSC pentru 

(41) Pentru a garanta eficacitatea, 
corectitudinea și impactul durabil al 
intervențiilor din partea fondurilor 
structurale și de investiții europene, ar 
trebui să se prevadă dispoziții care să 
garanteze că investițiile în întreprinderi și 
infrastructură sunt de durată și să se 
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avantaje necuvenite. Experiența a arătat 
că o perioadă de cinci ani reprezintă o 
perioadă minimă adecvată care se poate 
aplica, cu excepția cazurilor în care 
normele privind ajutoarele de stat prevăd o 
perioadă diferită. Este adecvat să se 
excludă acțiunile sprijinite de FSE și cele 
care nu implică investiții productive sau 
investiți în infrastructură de la cerința 
generală privind caracterul durabil, cu 
excepția cazurilor în care aceste cerințe 
sunt derivate din normele aplicabile privind 
ajutoarele de stat, și să se excludă 
contribuțiile la sau din instrumentele 
financiare.

prevină utilizarea fondurilor structurale și 
de investiții europene pentru avantaje 
necuvenite. Se consideră că o perioadă de 
cinci ani reprezintă o perioadă adecvată 
care se poate aplica, cu excepția cazurilor 
în care normele privind ajutoarele de stat 
prevăd o perioadă diferită. De asemenea,
în cazul unei operațiuni care constă în 
investiții în infrastructură sau în 
producție, se ia în considerare 
rambursarea contribuției acordate pentru 
această operațiune din fondurile 
structurale și de investiții europene dacă, 
în termen de 10 ani de la efectuarea plății 
finale către beneficiar, activitatea de 
producție în cauză este delocalizată în 
afara Uniunii. Este adecvat să se excludă 
acțiunile sprijinite de FSE și cele care nu 
implică investiții productive sau investiți în 
infrastructură de la cerința generală privind 
caracterul durabil, cu excepția cazurilor în 
care aceste cerințe sunt derivate din 
normele aplicabile privind ajutoarele de 
stat, și să se excludă contribuțiile la sau din 
instrumentele financiare.

Or. en

Amendamentul 420
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) În cazul în care se evaluează 
proiecte majore de investiții productive, 
Comisia ar trebui să dispună de toate 
informațiile necesare pentru a determina 
dacă contribuția financiară a fondurilor 
duce la o pierdere substanțială de locuri 
de muncă în locațiile existente în Uniunea 
Europeană, în scopul de a garanta că 
finanțarea comunitară nu favorizează 
delocalizarea în Uniunea Europeană.
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Or. en

Amendamentul 421
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) În conformitate cu principiile 
gestionării partajate, aplicarea și controlul 
operațiunilor din cadrul programelor ar 
trebui să revină în principal statelor 
membre, prin sistemele lor de gestiune și 
control. Pentru a consolida eficiența 
controlului asupra selecției și realizării 
operațiunilor și a funcționării sistemului de 
gestiune și control, ar trebui specificate 
funcțiile autorității de management.

(43) În conformitate cu principiile 
gestionării partajate, aplicarea și controlul 
operațiunilor din cadrul programelor ar 
trebui să le revină în principal statelor 
membre, prin sistemele lor de gestiune și 
control, la nivelul teritorial corespunzător, 
în concordanță cu cadrul lor instituțional, 
juridic și financiar și cu condiția 
respectării prezentului regulament și a 
normelor specifice fondurilor. Pentru a 
consolida eficiența controlului asupra 
selecției și realizării operațiunilor și a 
funcționării sistemului de gestiune și 
control, ar trebui specificate funcțiile 
autorității de management.

Or. en

Amendamentul 422
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Pentru a oferi o asigurare 
corespunzătoare ex ante cu privire la 
configurarea și elaborarea principalelor 
sisteme de gestiune și control, statele 
membre ar trebui să desemneze un 
organism de acreditare responsabil pentru 
acreditarea și retragerea acreditării 
organismelor de gestiune și control.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 423
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Plata de prefinanțare la începutul 
programelor garantează că statul membru 
are mijloacele necesare pentru a oferi 
sprijin beneficiarilor pentru punerea în 
aplicare a programului începând cu 
adoptarea acestuia. Prin urmare, ar trebui 
stabilite dispoziții privind sumele inițiale 
de prefinanțare din fondurile CSC. 
Prefinanțarea inițială ar trebui lichidată în 
totalitate la închiderea programului.

(47) Plata de prefinanțare la începutul 
programelor garantează că statul membru 
are, de asemenea, mijloacele necesare 
pentru a oferi sprijin ex ante beneficiarilor 
încă de la începutul punerii în aplicare a 
programului, astfel încât să se garanteze 
că beneficiarii prezintă viabilitatea 
financiară necesară realizării investițiilor 
alocate. Prin urmare, ar trebui stabilite 
dispoziții privind sumele inițiale de 
prefinanțare din fondurile structurale și de 
investiții europene. Prefinanțarea inițială ar 
trebui să fie lichidată în totalitate la 
închiderea programului.

Or. en

Amendamentul 424
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Pentru a proteja interesele financiare 
ale Uniunii, ar trebui să fie prevăzute 
măsuri limitate în timp care să permită 
ordonatorului delegat să întrerupă plățile în 
cazul în care există probe care sugerează o 
deficiență semnificativă care afectează 
buna funcționare a sistemelor de gestiune 
și control, probe privind nereguli legate de 
o cerere de plată sau nu au fost prezentate 
documente necesare pentru verificarea și 

(48) Pentru a proteja interesele financiare 
ale Uniunii, ar trebui să fie prevăzute 
măsuri limitate în timp care să permită 
ordonatorului delegat să întrerupă plățile în 
cazul în care există probe care sugerează o 
deficiență semnificativă care afectează 
buna funcționare a sistemelor de gestiune 
și control, probe privind nereguli legate de 
o cerere de plată sau nu au fost prezentate 
documente necesare pentru examinarea și 



AM\941563RO.doc 27/77 PE514.636v02-00

RO

închiderea conturilor. acceptarea conturilor.

Or. en

Amendamentul 425
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48a) Este necesară garantarea unei 
concurențe loiale de către Comisie, statele 
membre și autoritățile regionale în cazul 
proiectelor finanțate din fondurile 
structurale și de investiții europene.

Or. en

Amendamentul 426
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

(49) Pentru a garanta că cheltuielile 
cofinanțate din bugetul Uniunii în orice an 
financiar sunt folosite în conformitate cu 
normele aplicabile, ar trebui creat un cadru 
corespunzător pentru verificarea și 
închiderea anuală a conturilor. În acest 
context, organismele acreditate ar trebui să 
prezinte Comisiei, pentru fiecare program, 
o declarație de asigurare de gestiune 
însoțită de conturile anuale certificate, un 
raport de sinteză privind controalele, 
precum și o opinie independentă de audit și 
un raport de control.

(49) Pentru a garanta că cheltuielile 
cofinanțate din bugetul Uniunii în orice an 
financiar sunt folosite în conformitate cu 
normele aplicabile, ar trebui să fie creat un 
cadru corespunzător pentru examinarea și 
acceptarea conturilor. În acest context, 
organismele desemnate ar trebui să 
prezinte Comisiei, pentru fiecare program, 
o declarație de asigurare de gestiune 
însoțită de conturile certificate, un raport 
de sinteză privind controalele, precum și o 
opinie independentă de audit și un raport 
de control.

Or. en
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Amendamentul 427
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Sunt necesare dispoziții generale 
suplimentare în legătură cu funcționarea 
specifică a fondurilor. În special, pentru a 
spori valoarea lor adăugată și pentru a 
susține contribuția lor la prioritățile 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, funcționarea acestor fonduri ar 
trebui simplificată și concentrată asupra 
obiectivelor „investiții pentru creștere și 
locuri de muncă” și „cooperare teritorială 
europeană”.

(52) Sunt necesare dispoziții generale 
suplimentare în legătură cu funcționarea 
specifică a fondurilor. În special, pentru a 
spori valoarea lor adăugată și pentru a 
susține contribuția lor la coeziunea 
economică, socială și teritorială și la
prioritățile strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, funcționarea acestor fonduri ar 
trebui simplificată și concentrată asupra 
obiectivelor „investiții pentru creștere și 
locuri de muncă” și „cooperare teritorială 
europeană”.

Or. en

Amendamentul 428
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Promovarea obiectivelor de coeziune 
economică, socială și teritorială, prevăzute 
în tratat, presupune că obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” ar 
trebui să includă toate regiunile. Pentru a 
oferi o asistență echilibrată și nuanțată și 
pentru a reflecta nivelul de dezvoltare 
economică și socială, resursele pentru acest 
obiectiv ar trebui alocate din FEDER și 
FSE între regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate în funcție de produsul lor intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor raportat la 
media Uniunii. Pentru a garanta caracterul 
durabil pe termen lung al investițiilor din 

(54) Promovarea obiectivelor de coeziune 
economică, socială și teritorială, prevăzute 
în tratat, presupune că obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” ar 
trebui să includă toate regiunile. Pentru a 
oferi o asistență echilibrată și nuanțată și 
pentru a reflecta nivelul de dezvoltare 
economică și socială, resursele pentru acest 
obiectiv ar trebui să fie alocate din FEDER 
și FSE între regiunile mai puțin dezvoltate, 
regiunile de tranziție și regiunile mai 
dezvoltate în funcție de produsul lor intern 
brut (PIB) pe cap de locuitor raportat la 
media Uniunii. Pentru a garanta caracterul 
durabil pe termen lung al investițiilor din 
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fondurile structurale, regiunile ale căror 
PIB pe cap de locuitor pentru perioada 
2007-2013 era mai mic de 75% din media 
UE-25 pentru perioada de referință dar al 
căror PIB pe cap de locuitor a devenit mai 
mare de 75% din media UE-27 ar trebui să 
primească cel puțin două treimi din 
alocarea lor pentru 2007-2013. Statele 
membre al căror venit național brut (VNB) 
pe cap de locuitor este mai mic de 90% din 
cel al mediei Uniunii ar trebui să 
beneficieze de asistență pentru obiectivul 
„investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” din FC.

fondurile structurale, pentru a consolida 
dezvoltarea înregistrată și pentru a 
stimula creșterea economică și coeziunea 
socială a regiunilor europene, regiunile al
căror PIB pe cap de locuitor pentru 
perioada 2007-2013 era mai mic de 75 % 
din media UE-25 pentru perioada de 
referință, dar al căror PIB pe cap de 
locuitor a devenit mai mare de 75 % din 
media UE-27 și regiunile supuse 
regimului de eliminare progresivă în 
perioada 2007-2013 ar trebui să primească 
cel puțin două treimi din alocarea lor 
pentru 2007-2013. Statele membre al căror
venit național brut (VNB) pe cap de 
locuitor este mai mic de 90 % din cel al 
mediei Uniunii ar trebui să beneficieze de 
asistență pentru obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” din FC. 
Statele insulare care reprezintă o regiune 
unică eligibile pentru finanțare din 
Fondul de coeziune în 2013, regiunile 
ultraperiferice incluse în categoriile de 
tranziție și regiunile mai dezvoltate ar 
trebui să primească cel puțin patru 
cincimi din sumele alocate în 
perioada 2007-2013 din fonduri, astfel 
cum sunt definite la articolul 1.

Or. en

Amendamentul 429
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Ar trebui stabilite criterii obiective de 
definire a regiunilor și zonelor eligibile 
pentru sprijin din partea fondurilor. În acest 
scop, identificarea regiunilor și a zonelor la 
nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe 
sistemul comun de clasificare a regiunilor 
stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 

(55) Ar trebui stabilite criterii obiective de 
definire a regiunilor și zonelor eligibile 
pentru sprijin din partea fondurilor. În acest 
scop, identificarea regiunilor și a zonelor la 
nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe 
sistemul comun de clasificare a regiunilor 
stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
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al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS).

al Consiliului din 26 mai 2003 privind 
instituirea unui nomenclator comun al 
unităților teritoriale de statistică (NUTS). 
O atenție deosebită ar trebui acordată 
regiunilor defavorizate puternic și 
permanent din punct de vedere natural 
sau demografic, cum ar fi regiunile cu 
densitate foarte scăzută a populației și 
regiunile insulare, transfrontaliere și 
montane, ținând cont de faptul că aceste 
caracteristici teritoriale nu corespund în 
mod necesar defalcării propuse în prezent 
de clasificarea NUTS.

Or. en

Amendamentul 430
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Este necesară stabilirea limitelor 
acestor resurse pentru obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” și 
adoptarea de criterii obiective de alocare 
către regiuni și state membre. Pentru a 
încuraja accelerarea necesară a dezvoltării 
infrastructurii în transport și energie, 
precum și a tehnologiilor informației și 
comunicațiilor în Uniune, se recomandă 
crearea unei facilități de „Conectare a
Europei”. Alocarea de credite anuale din 
fonduri și sumele transferate din Fondul 
de coeziune către facilitatea „Conectarea 
Europei” și către un stat membru ar trebui 
limitate la un plafon care urmează să fie 
stabilit în funcție de capacitatea 
respectivului stat membru de a absorbi 
aceste credite. În plus, în conformitate cu 
ținta principală privind reducerea sărăciei, 
este necesară reorientarea sistemului de 
sprijin alimentar pentru persoanele cele 
mai defavorizate pentru a promova 
incluziunea socială și dezvoltarea 

(57) Este necesară stabilirea limitelor 
acestor resurse pentru obiectivul „investiții 
pentru creștere și locuri de muncă” și 
adoptarea de criterii obiective de alocare 
către regiuni și state membre. Pentru a 
încuraja accelerarea necesară a dezvoltării 
infrastructurii în transport și energie, 
precum și a tehnologiilor informației și 
comunicațiilor în Uniune, se creează
mecanismul Conectarea Europei (MCE). 
Din Fondul de coeziune ar trebui să se 
acorde sprijin pentru proiectele cu valoare 
adăugată europeană care vizează 
infrastructura de transport și care se 
numără în rândul proiectelor identificate 
preliminar și enumerate în anexa I la 
Regulamentul (UE) […]/2012 privind 
crearea mecanismului Conectarea Europei, 
care vor fi puse în practică în fiecare stat 
membru, în conformitate cu articolul 84 
alineatul (4) din prezentul regulament. 
Alocările naționale în temeiul Fondului 
de coeziune ar trebui să fie pe deplin 
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armonioasă a Uniunii. Se preconizează un 
mecanism care să transfere resurse către 
acest instrument și să garanteze că acestea 
vor fi constituite din alocări FSE printr-o 
scădere implicită corespunzătoare a 
procentului minim din fondurile structurale 
de alocat FSE în fiecare țară.

respectate până la 31 decembrie 2016. În 
plus, în conformitate cu ținta principală 
privind reducerea sărăciei, este necesară 
reorientarea sistemului de sprijin alimentar
pentru persoanele cele mai defavorizate 
pentru a promova incluziunea socială și 
dezvoltarea armonioasă a Uniunii. Se 
preconizează un mecanism care să 
transfere resurse către acest instrument și 
să garanteze că acestea vor fi constituite 
din alocări FSE printr-o scădere implicită 
corespunzătoare a procentului minim din 
fondurile structurale de alocat FSE în 
fiecare țară.

Or. en

Amendamentul 431
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a consolida orientarea către 
rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de cinci 
la sută din resursele alocate obiectivului 
„Investiții pentru creștere și locuri de 
muncă” ar trebui păstrat sub forma unei 
rezerve de performanță pentru fiecare 
fond și fiecare categorie de regiune din 
fiecare stat membru.

eliminat

Or. en

Amendamentul 432
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 59
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 
dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate, cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător, 
legate de îndeplinirea a unuia sau mai 
multor obiective tematice și fără să se 
depășească 2 % din creditele totale pentru 
respectiva categorie de regiune.

(59) În ceea ce privește fondurile și pentru 
a asigura alocarea adecvată către fiecare 
categorie de regiuni, resursele nu ar trebui 
să fie transferate între regiunile mai puțin 
dezvoltate, regiunile de tranziție și 
regiunile mai dezvoltate, cu excepția 
cazurilor justificate în mod corespunzător, 
legate de îndeplinirea a unuia sau mai 
multor obiective tematice și fără să se 
depășească 4 % din creditele totale pentru 
respectiva categorie de regiune.

Or. en

Amendamentul 433
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Este necesară stabilirea unor dispoziții 
suplimentare privind programarea, 
gestiunea, monitorizarea și controlul 
programelor operaționale care beneficiază 
de contribuții din partea fondurilor. 
Programele operaționale ar trebui să 
stabilească axe prioritare care să 
corespundă unor obiective tematice, să 
elaboreze o logică de intervenție 
consecventă pentru a aborda necesitățile de 
dezvoltare identificate și să stabilească
cadrul pentru evaluarea performanțelor. De 
asemenea, ele ar trebui să conțină alte 
elemente necesare pentru a sprijini 
punerea în aplicare eficace și eficientă 
acestor fonduri.

(61) Este necesară stabilirea unor dispoziții 
suplimentare privind programarea, 
gestiunea, monitorizarea și controlul 
programelor operaționale care beneficiază 
de contribuții din partea fondurilor, în 
scopul de a consolida orientarea către 
rezultate. În special, este necesar să se 
stabilească cerințe detaliate pentru 
conținutul programelor operaționale. 
Acest lucru ar trebui să faciliteze 
prezentarea unei logici de intervenție
consecvente pentru a aborda necesitățile de 
dezvoltare identificate, pentru a stabili
cadrul pentru evaluarea performanțelor și 
pentru a sprijini punerea în aplicare 
eficace și eficientă a fondurilor. Ca 
principiu general, o axă prioritară ar 
trebui să cuprindă un obiectiv tematic, un 
fond și o categorie de regiuni. După caz și 
pentru a spori eficacitatea în cadrul unei 
abordări integrate coerente din punct de 
vedere tematic, o axă prioritară poate viza 
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mai multe categorii de regiuni și poate 
combina una sau mai multe priorități de 
investiții complementare din FEDER, 
FSE și FC în cadrul unuia sau al mai 
multor obiective tematice.

Or. en

Amendamentul 434
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61a) În cazul în care un stat membru 
pregătește un singur program pentru 
fiecare fond, ducând la o situație în care 
și programele, și acordul de parteneriat 
sunt pregătite la nivel național, ar trebui 
să fie prevăzute dispoziții specifice pentru 
a asigura complementaritatea acestor 
documente.

Or. en

Amendamentul 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 61 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61b) Pentru a reconcilia necesitatea unor 
programe operaționale concise care să 
prevadă angajamente clare din partea 
statului membru cu necesitatea asigurării 
flexibilității de ajustare la circumstanțele 
în schimbare, ar trebui să fie prevăzute 
proceduri care să permită modificarea 
anumitor elemente neesențiale ale 
programelor operaționale la nivel 
național fără a recurge la o decizie a 
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Comisiei.

Or. en

Amendamentul 436
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) În vederea îmbunătățirii 
complementarității și simplificării 
executării, ar trebui să fie posibil să se 
combine sprijinul din FC și din FEDER cu 
sprijinul din FSE în cadrul programelor 
operaționale comune în temeiul 
obiectivului „creștere și locuri de muncă”.

(62) În vederea îmbunătățirii 
complementarității și simplificării 
executării, ar trebui să fie posibil să se 
combine sprijinul din FC și din FEDER cu 
sprijinul din FSE în cadrul programelor 
operaționale comune în temeiul 
obiectivului „Investiții pentru creștere și 
locuri de muncă”.

Or. en

Amendamentul 437
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Proiectele majore reprezintă o parte 
substanțială din cheltuielile Uniunii și au 
frecvent o importanță strategică în ceea ce 
privește realizarea strategiei Uniunii pentru 
o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Prin urmare, este justificat ca 
operațiunile cu dimensiuni substanțiale să 
continue să facă obiectul aprobării 
Comisiei în temeiul prezentului 
regulament. Pentru a se asigura claritatea, 
este oportun să se precizeze conținutul unui 
proiect major în acest scop. De asemenea, 
Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a 
refuza să acorde sprijin unui proiect major 

(63) Proiectele majore reprezintă o parte 
substanțială din cheltuielile Uniunii și au 
frecvent o importanță strategică în ceea ce 
privește realizarea strategiei Uniunii pentru 
o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. Prin urmare, este justificat ca 
operațiunile cu dimensiuni substanțiale să 
continue să facă obiectul aprobării 
Comisiei în temeiul prezentului 
regulament. Pentru a se asigura claritatea, 
este oportun să se precizeze conținutul unui 
proiect major în acest scop. De asemenea, 
Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a 
refuza să acorde sprijin unui proiect major 
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dacă acordarea acestui sprijin nu este 
justificată.

dacă acordarea acestui sprijin nu este 
justificată. De asemenea, pentru 
operațiunile puse în aplicare în temeiul 
structurilor de PPP ar trebui să se 
stabilească condiții specifice.

Or. en

Amendamentul 438
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Pentru a oferi statelor membre 
posibilitatea de a pune în aplicare o parte a 
unui program operațional utilizând o 
abordare bazată pe rezultate, este util să se 
prevadă un plan de acțiune comun care să 
cuprindă un set de acțiuni de realizat de 
către un beneficiar pentru a contribui la 
obiectivele programului operațional. Pentru 
a simplifica și consolida orientarea către 
rezultate a fondurilor, gestionarea planului 
de acțiune comun ar trebui să se bazeze 
exclusiv pe obiective de etapă, realizări și 
rezultate stabilite de comun acord, astfel 
cum este definit în decizia Comisiei de 
adoptare a planului de acțiune comun. 
Controlul și auditul unui plan de acțiune 
comun ar trebui să fie, de asemenea, 
limitate la realizarea acestor obiective de 
etapă, realizări și rezultate. Prin urmare, 
este necesar să se stabilească dispoziții 
privind elaborarea sa, conținutul, 
adoptarea, gestiunea și controlul financiar 
al planurilor de acțiune comune.

(64) Pentru a oferi statelor membre 
posibilitatea de a pune în aplicare o parte a 
unui program operațional utilizând o 
abordare bazată pe rezultate, este util să se 
prevadă un plan de acțiune comun care să 
cuprindă un proiect sau un grup de 
proiecte și un set de acțiuni de realizat de 
către un beneficiar pentru a contribui la 
obiectivele programului operațional. Pentru 
a simplifica și consolida orientarea către 
rezultate a fondurilor, gestionarea planului 
de acțiune comun ar trebui să se bazeze 
exclusiv pe obiective de etapă, realizări și 
rezultate stabilite de comun acord, astfel 
cum este definit în decizia Comisiei de 
adoptare a planului de acțiune comun. 
Controlul și auditul unui plan de acțiune 
comun ar trebui să fie, de asemenea, 
limitate la realizarea acestor obiective de 
etapă, realizări și rezultate. Prin urmare, 
este necesar să se stabilească dispoziții 
privind elaborarea sa, conținutul, 
adoptarea, gestiunea și controlul financiar 
al planurilor de acțiune comune.

Or. en

Amendamentul 439
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Dacă o strategie de dezvoltare urbană 
sau teritorială necesită o abordare integrată 
pentru că implică investiții în cadrul mai 
multor axe prioritare aferente unuia sau 
mai multor programe operaționale, 
acțiunile sprijinite de fonduri ar trebui 
desfășurate sub forma unei investiții 
teritoriale integrate într-un program 
operațional.

(65) Dacă o strategie de dezvoltare urbană 
sau teritorială necesită o abordare integrată 
pentru că implică investiții în cadrul mai 
multor axe prioritare aferente unuia sau 
mai multor programe operaționale, 
acțiunile sprijinite de fonduri, care pot fi 
completate cu sprijin financiar din partea 
FEADR sau FEPAM, se pot desfășura
sub forma unei investiții teritoriale 
integrate într-un program operațional.

Or. en

Amendamentul 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Pentru a asigura disponibilitatea 
informațiilor esențiale și actualizate privind 
punerea în aplicare a programelor, este 
necesar ca statele membre să furnizeze 
Comisiei datele-cheie în mod regulat. 
Pentru a evita impunerea unei sarcini 
administrative suplimentare asupra statelor 
membre, acest lucru ar trebui să se limiteze 
la datele colectate în mod continuu, iar 
transmisia ar trebui efectuată prin schimb 
electronic de date.

(67) Pentru a asigura disponibilitatea 
informațiilor esențiale și actualizate privind 
punerea în aplicare a programelor, este 
necesar ca statele membre să furnizeze 
Comisiei datele-cheie în mod regulat. 
Pentru a evita impunerea unei sarcini 
administrative suplimentare asupra statelor 
membre, acest lucru ar trebui să se limiteze 
la datele colectate în mod continuu, iar 
transmisia ar trebui să fie efectuată prin 
schimb electronic de date. În măsura în 
care aceste transferuri includ date cu 
caracter personal, ar trebui să se aplice 
dispozițiile Directivei 95/46/CE și ale 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

Or. en
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Amendamentul 441
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Este important ca realizările fondurilor 
Uniunii să fie aduse în atenția publicului 
larg. Cetățenii au dreptul să cunoască 
modul în care resursele financiare ale 
Uniunii sunt investite. Responsabilitatea 
privind comunicarea informațiilor 
corespunzătoare către public ar trebui să 
revină atât autorităților de management, cât 
și beneficiarilor. Pentru a îmbunătăți 
eficiența comunicării către public și pentru 
a asigura o sinergie mai amplă și mai 
puternică între activitățile de comunicare 
întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele 
alocate acțiunilor de comunicare în temeiul 
prezentului regulament contribuie, de 
asemenea, la acoperirea comunicării 
instituționale a priorităților politice ale 
Uniunii Europene, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele generale 
ale prezentului regulament.

(70) Este important ca realizările fondurilor 
Uniunii să fie aduse în atenția publicului 
larg. Cetățenii au dreptul să cunoască 
modul în care resursele financiare ale 
Uniunii sunt investite. Responsabilitatea 
privind comunicarea informațiilor 
corespunzătoare către public ar trebui să le
revină atât autorităților de management, cât 
și beneficiarilor, precum și instituțiilor și 
organismelor consultative ale Uniunii. 
Pentru a îmbunătăți eficiența comunicării 
către public și pentru a asigura o sinergie 
mai amplă și mai puternică între activitățile 
de comunicare întreprinse la inițiativa 
Comisiei, resursele alocate acțiunilor de 
comunicare în temeiul prezentului 
regulament contribuie, de asemenea, la 
creșterea gradului de sensibilizare cu 
privire la obiectivele politicii de coeziune 
și rolul acesteia ca element de importanță 
reală pentru cetățenii UE.

Or. en

Amendamentul 442
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 72

Textul propus de Comisie Amendamentul

(72) În vederea consolidării accesibilității 
și transparenței informațiilor privind 
oportunitățile de finanțare și beneficiarii 
proiectelor, în fiecare stat membru ar trebui 
să fie disponibil un site sau portal unic 
conținând informații privind toate 
programele operaționale, inclusiv listele de 

(72) În vederea consolidării accesibilității 
și transparenței informațiilor privind 
oportunitățile de finanțare și beneficiarii 
proiectelor, în fiecare stat membru ar trebui 
să fie disponibil un site sau portal unic 
conținând informații inteligibile și ușor 
accesibile privind toate programele 
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operațiuni susținute în cadrul fiecărui 
program operațional.

operaționale, inclusiv listele de operațiuni 
susținute în cadrul fiecărui program 
operațional.

Or. en

Amendamentul 443
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Ar trebui să se determine elementele 
care permit modularea ratei de cofinanțare 
din fonduri a programele operaționale, în 
special pentru a se consolida efectul de 
pârghie al resurselor Uniunii. Este, de 
asemenea, necesar să se stabilească rate 
maxime de cofinanțare pentru fiecare 
categorie de regiune, pentru a garanta 
respectarea principiului cofinanțării printr-
un nivel adecvat al contribuțiilor naționale.

(73) Ar trebui să se determine elementele 
care permit modularea ratei de cofinanțare 
din fonduri a programele operaționale, în 
special pentru a se consolida efectul de 
pârghie al resurselor Uniunii. Este, de 
asemenea, necesar să se stabilească rate 
maxime de cofinanțare pentru fiecare 
categorie de regiune, pentru a garanta 
respectarea principiului cofinanțării printr-
un nivel adecvat al contribuțiilor naționale 
publice și private.

Or. en

Amendamentul 444
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 74 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74a) Este necesar să se sporească
transparența fondurilor, pentru a permite 
cetățenilor să urmărească modul în care 
fondurile Uniunii Europene sunt și au 
fost utilizate.

Or. fi
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Amendamentul 445
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

(76) Autoritatea de certificare ar trebui să 
întocmească și să prezinte Comisiei 
cererile de plată. Ea ar trebui să 
întocmească conturile anuale, atestând 
integralitatea, acuratețea și veridicitatea 
conturilor anuale și faptul că cheltuielile 
înscrise în conturi sunt în conformitate cu 
normele UE și naționale aplicabile. Este 
necesar să se stabilească responsabilitățile 
și funcțiile acesteia.

(76) Autoritatea de certificare ar trebui să 
întocmească și să prezinte Comisiei 
cererile de plată. Ea ar trebui să 
întocmească conturile, atestând
integralitatea, acuratețea și veridicitatea 
conturilor și faptul că cheltuielile înscrise 
în conturi sunt în conformitate cu normele 
UE și naționale aplicabile. Este necesar să 
se stabilească responsabilitățile și funcțiile 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 446
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) Autoritatea de audit ar trebui să se 
asigure că se efectuează audituri ale 
sistemelor de gestiune și control pe un 
eșantion adecvat de operațiuni și pe 
conturile anuale. Este necesar să se 
stabilească responsabilitățile și funcțiile 
acesteia.

(77) Autoritatea de audit ar trebui să se 
asigure că se efectuează audituri ale 
sistemelor de gestiune și control pe un 
eșantion adecvat de operațiuni și pe 
conturi. Este necesar să se stabilească 
responsabilitățile și funcțiile acesteia.

Or. en

Amendamentul 447
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 78
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(78) Pentru a ține cont de organizarea 
specifică a sistemelor de gestiune și de 
control pentru FEDR, FSE, FC și FEPAM 
și de necesitatea de a asigura o abordare 
proporțională, sunt necesare dispoziții 
specifice pentru acreditarea și retragerea 
acreditărilor pentru autoritatea de 
management și autoritatea de certificare.

(78) În conformitate cu articolul 59 
alineatul (3) din Regulamentul financiar 
și pentru a ține cont de organizarea 
specifică a sistemelor de gestiune și de 
control pentru FEDER, FSE, FC și 
FEPAM, sunt necesare dispoziții specifice 
pentru desemnarea și încetarea 
desemnării autorității de management și a 
autorității de certificare.

Or. en

Amendamentul 448
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

(80) În completarea regulilor comune 
privind gestiunea financiară, sunt necesare 
dispoziții suplimentare pentru FEDR, FSE 
FC și FEPAM. În special, pentru a garanta 
o asigurare rezonabilă pentru Comisie 
înainte de verificarea și închiderea anuală 
a conturilor, cererile de plăți intermediare 
ar trebui rambursate la o rată de 90% din 
suma rezultată prin aplicarea ratei de 
cofinanțare pentru fiecare prioritate, astfel 
cum s-a stabilit în decizia de adoptare a 
programului operațional, la cheltuielile 
eligibile pentru prioritate. Sumele restante 
datorate ar trebui plătite statelor membre 
după verificarea și închiderea anuală a 
conturilor, cu condiția de a se fi obținut o 
asigurare rezonabilă în ceea ce privește 
eligibilitatea cheltuielilor pentru anul 
acoperit de procedura de verificare și 
închidere a conturilor.

(80) În completarea regulilor comune 
privind gestiunea financiară, sunt necesare 
dispoziții suplimentare pentru FEDER, 
FSE, FC și FEPAM. În special, pentru a 
garanta o asigurare rezonabilă pentru 
Comisie, cererile de plăți intermediare ar 
trebui să fie rambursate la o rată de 90 % 
din suma rezultată prin aplicarea ratei de 
cofinanțare pentru fiecare axă prioritară, 
astfel cum s-a stabilit în decizia de 
adoptare a programului operațional, la 
cheltuielile eligibile pentru axa prioritară. 
Sumele restante datorate ar trebui să fie
plătite statelor membre, cu condiția de a se 
fi obținut o asigurare rezonabilă în ceea ce 
privește eligibilitatea cheltuielilor.

Or. en
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Amendamentul 449
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

(81) Pentru a garanta că beneficiarii 
primesc contribuțiile cât mai curând și 
pentru a consolida asigurarea pentru 
Comisie, este adecvat să se solicite ca 
cererile de plată să includă numai 
cheltuielile pentru care contribuțiile au fost 
deja plătite beneficiarilor. În fiecare an ar 
trebui să se prevadă sume pentru 
prefinanțare, pentru a garanta că statul 
membru are mijloace suficiente de a 
funcționa în temeiul unor astfel de 
modalități. Prefinanțarea menționată ar 
trebui lichidată în fiecare an la momentul 
verificării și închiderii conturilor.

(81) Pentru a garanta că beneficiarii 
primesc contribuțiile cât mai curând și 
pentru a consolida asigurarea pentru 
Comisie, este adecvat să se solicite ca 
cererile de plată să includă numai 
cheltuielile pentru care contribuțiile au fost 
deja plătite beneficiarilor. În fiecare an ar 
trebui să se prevadă sume pentru 
prefinanțare, pentru a garanta că statul 
membru are mijloace suficiente de a 
funcționa în temeiul unor astfel de 
modalități. Prefinanțarea menționată ar 
trebui să respecte procedurile stabilite în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 450
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 83

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83) Este necesar să se specifice procedura 
detaliată pentru verificarea și închiderea 
anuală a conturilor aplicabilă fondurilor, 
pentru a garanta existența unui temei clar și 
securitatea juridică a acestor modalități. 
Este important să se prevadă o posibilitate 
limitată ca statul membru să definească 
prevederea în conturile sale anuale a unei 
sume care face obiectul unei proceduri în 
curs cu autoritatea de audit.

(83) Este necesar să se specifice procedura 
detaliată pentru examinarea și acceptarea
conturilor de către Comisie aplicabilă 
fondurilor, pentru a garanta existența unui 
temei clar și securitatea juridică a acestor 
modalități. Este important să se prevadă o 
posibilitate limitată ca statul membru să 
definească prevederea în conturile sale a 
unei sume care face obiectul unei proceduri 
în curs cu autoritatea de audit.

Or. en
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Amendamentul 451
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84) Procesul de verificare și închidere 
anuală a conturilor ar trebui însoțit de o 
închidere anuală a operațiunilor 
finalizate (pentru FEDER, FC și 
FEPAM) sau a cheltuielilor încheiate 
(pentru FSE). Pentru a reduce costurile 
asociate cu închiderea finală a 
programelor operaționale, pentru a 
reduce sarcina administrativă pentru 
beneficiari și pentru a asigura securitatea 
juridică, închiderea anuală ar trebui să 
fie obligatorie, limitându-se prin urmare 
perioada în care este necesară păstrarea 
documentelor justificative și în care 
operațiunile pot fi auditate și se pot 
impune corecții financiare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 452
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Pentru a suplimenta și a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului, 
adoptarea elementelor cadrului strategic 
comun cu privire la acțiunile cu valoare
adăugată europeană ridicată și cu 
principiile corespunzătoare privind 

(88) Pentru a suplimenta și a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului, 
metodologia utilizată pentru a furniza 
informații cu privire la sprijinul acordat 
obiectivelor legate de schimbările 
climatice, criteriile de definire a suprafeței 
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punerea în practică precum și la 
prioritățile în domeniul cooperării, 
normele suplimentare privind alocarea 
rezervei de performanță, definirea
suprafeței și populației care fac obiectul
strategiilor de dezvoltare locală, normele 
detaliate privind instrumentele financiare 
(evaluare ex ante, combinarea sprijinului, 
eligibilitate, tipuri de activități care nu sunt 
sprijinite), normele privind anumite tipuri 
de instrumente financiare instituite la nivel 
național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, 
modalitățile aferente unei piste de audit 
adecvate, condițiile auditurilor naționale, 
criteriile de acreditare pentru autoritățile 
de management și autoritățile de 
certificare, identificarea suporturilor de 
date comun acceptate și criteriile de 
stabilire a nivelului corecției financiare de 
aplicat. Comisa ar trebui să dețină, de 
asemenea, competența de a modifica, prin 
intermediul actelor delegate, anexele I și 
VI, care conțin, amândouă, elemente 
neesențiale pentru prezentul regulament,
cu scopul de a aborda viitoare necesități de 
adaptare. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți.

și a populației care fac obiectul strategiilor 
de dezvoltare locală, normele detaliate 
privind instrumentele financiare 
(combinarea sprijinului, eligibilitate, tipuri 
de activități care nu sunt sprijinite), 
normele privind anumite tipuri de 
instrumente financiare instituite la nivel 
național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind dispozițiile 
minime care urmează să fie incluse în
acordurile de finanțare și în documentele 
de strategie, transferul și gestionarea 
activelor, gestionarea și controlul, 
normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare și a 
metodei de calculare a valorii curente a 
veniturilor nete pentru operațiunile 
generatoare de venituri, definirea ratei 
forfetare aplicate costurilor indirecte 
aferente granturilor pe baza metodelor 
existente și a ratelor corespunzătoare 
aplicabile în cadrul politicilor Uniunii, 
metodologia care urmează să fie utilizată 
pentru realizarea analizei costuri-
beneficii privind proiectele majore, decizia 
cu privire la prelungirea perioadei 
aplicate în cazul operațiunilor puse în 
aplicare în temeiul structurilor de PPP,
responsabilitățile statelor membre în ceea 
ce privește procedura de notificare a 
neregulilor și de recuperare a sumelor 
plătite în mod necuvenit, normele detaliate 
de instituire a unui sistem de înregistrare 
și stocare în format electronic a datelor 
referitoare la fiecare operațiune și
modalitățile de schimb de informații 
privind operațiunile, criteriile privind 
mediul de control intern, gestionarea 
riscurilor, activitățile de control, 
informarea și comunicare și sistemele de 
monitorizare, care sunt necesare pentru 
evaluarea respectării de către autorități,
pista de audit adecvată, condițiile 
auditurilor naționale, identificarea 
suporturilor de date acceptate, normele 
privind utilizarea datelor colectate în 
cursul auditurilor, normele detaliate 
privind cazurile care trebuie să fie 
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considerate drept nereguli grave în sensul 
articolului 136 și criteriile de stabilire a 
nivelului corecției financiare de aplicat. 
Comisa ar trebui să dețină, de asemenea, 
competența de a modifica anexa V, cu 
scopul de a aborda viitoare necesități de 
adaptare. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți.

Or. en

Amendamentul 453
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, decizii de 
alocare a rezervei de performanță și 
decizii de suspendare a plăților legate de 
politicile economice ale statelor membre,
iar în cazul dezangajării, decizii de 
modificare a deciziilor de adoptare a 
programelor; în privința fondurilor, decizii 
identificând regiunile și statele membre 
care îndeplinesc criteriile investițiilor 
pentru creștere și locuri de muncă, decizii 
stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 
stabilind suma de transferat din alocarea 
Fondului de coeziune a fiecărui stat către
facilitatea „Conectarea Europei”, decizii 
stabilind suma de transferat din alocarea 
din fondurile structurale a fiecărui stat 
membru pentru ajutorul alimentar pentru 
persoanele defavorizate, decizii de 
adoptare și modificare a programelor 
operaționale, decizii privind proiecte 
majore, decizii privind planuri de acțiune 

(90) În ceea ce privește toate fondurile 
structurale și de investiții europene,
Comisia ar trebui să fie împuternicită să 
adopte, prin acte de punere în aplicare, 
decizii de aprobare a acordurilor de 
parteneriat, iar în cazul dezangajării, 
decizii de modificare a deciziilor de 
adoptare a programelor; în privința 
fondurilor, decizii identificând regiunile și 
statele membre care îndeplinesc criteriile 
investițiilor pentru creștere și locuri de 
muncă, decizii stabilind defalcarea anuală a 
creditelor de angajament către statele 
membre, decizii stabilind sprijinul care 
urmează să fie acordat din Fondul de 
coeziune pentru proiectele cu valoare 
adăugată europeană ce vizează
infrastructura de transport și proiectele 
identificate preliminar și enumerate în 
anexa I la Regulamentul (UE) […]/2012 
privind crearea mecanismului Conectarea 
Europei, care vor fi puse în practică în 
fiecare stat membru, decizii stabilind suma 
de transferat din alocarea din fondurile 
structurale a fiecărui stat membru pentru 
ajutorul alimentar pentru persoanele 
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comune, decizii de suspendare a plăților și 
decizii privind corecțiile financiare.

defavorizate, decizii de adoptare și 
modificare a programelor operaționale, 
decizii privind proiecte majore, decizii 
privind planuri de acțiune comune, decizii 
de suspendare a plăților și decizii privind 
corecțiile financiare, decizii privind suma 
exigibilă din fonduri pentru anul contabil 
și soldul anual datorat statului membru 
sau care urmează să fie recuperat.

Or. en

Amendamentul 454
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 91

Textul propus de Comisie Amendamentul

(91) Pentru a garanta condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, competențele de punere în 
aplicare cu privire la metodologia privind 
obiectivele legate de schimbările 
climatice, termenii și condițiile standard 
pentru monitorizarea instrumentelor 
financiare, condițiile uniforme privind 
monitorizarea și comunicarea 
informațiilor privind monitorizarea 
pentru instrumentele financiare, 
metodologia pentru calcularea veniturilor 
nete pentru proiectele generatoare de 
venituri, sistemul de schimb electronic de 
date între statele membre și Comisie, 
modelul de program operațional pentru 
fonduri, nomenclatura pentru categoriile de 
intervenție, formatul pentru informațiile 
privind proiectele majore și metodologia 
de utilizat pentru realizarea analizei 
costuri-beneficii pentru proiectele majore, 
modelul planului de acțiune comun, 
modelul rapoartelor de implementare 
anuale și finale, anumite caracteristici 
tehnice ale măsurilor de informare și 
publicitate și instrucțiunile aferente, 
regulile privind schimbul de informații 

(91) Pentru a garanta condiții uniforme de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, competențele de punere în 
aplicare cu privire la termenii și condițiile 
standard pentru monitorizarea 
instrumentelor financiare, modelele de 
raportare cu privire la instrumentele 
financiare, sistemul de schimb electronic 
de date între statele membre și Comisie, 
modelul de program operațional pentru 
fonduri, nomenclatura pentru categoriile de 
intervenție, formatul pentru informațiile 
privind proiectele majore, modelul planului 
de acțiune comun, modelul rapoartelor de 
implementare anuale și finale, anumite 
caracteristici tehnice ale măsurilor de 
informare și publicitate și instrucțiunile 
aferente, regulile privind schimbul de 
informații între beneficiari și autoritățile de 
management, autoritățile de certificare,
autoritățile de audit și organismele 
intermediare, modelul raportului și 
avizului organismului de audit 
independent și modelul descrierii 
sistemului de gestionare și control, 
modelul de conturi, modelul de declarație 
de gestiune, modelele de strategie de audit, 
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între beneficiari și autoritățile de 
management, autoritățile de certificare, 
autoritățile de audit și organismele 
intermediare, modelul de declarație de 
gestiune, modelele de strategie de audit, 
avizul și raportul anual de control și 
metodologia utilizată pentru metoda de 
eșantionare, normele privind utilizarea 
datelor colectate în cursul auditurilor și 
modelul cererilor de plată ar trebui să fie 
exercitate în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 16 februarie 
2011 de stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de control de 
către statele membre al exercitării 
competențelor de executare de către 
Comisie.

avizul și raportul anual de control și 
metodologia utilizată pentru metoda de 
eșantionare și modelul cererilor de plată ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.

Or. en

Amendamentul 455
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Considerentul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

(93) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, și anume reducerea decalajelor 
dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor 
regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor 
sau insulelor defavorizate, a anumitor zone 
rurale, a zonelor afectate de tranziția 
industrială, precum și a regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic, nu 
poate fi realizat în mod satisfăcător de 
statele membre și poate fi realizat mai bine 
la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum se prevede la 
articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum se prevede la 
articolul menționat anterior, prezentul 

(93) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, și anume reducerea decalajelor 
dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor 
regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor 
sau insulelor defavorizate, a anumitor zone 
rurale, a zonelor afectate de tranziția 
industrială, precum și a regiunilor 
defavorizate puternic și permanent din 
punct de vedere natural sau demografic, 
printre altele regiunile cele mai nordice 
cu o densitate scăzută a populației, 
precum și regiunile insulare, 
transfrontaliere și montane și regiunile 
ultraperiferice, zonele urbane 
defavorizate și orașele de frontieră 
îndepărtate, nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de statele membre și poate fi 
realizat mai bine la nivelul Uniunii, 



AM\941563RO.doc 47/77 PE514.636v02-00

RO

regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum se prevede la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum se prevede la 
articolul menționat anterior, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

Or. en

Amendamentul 456
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „un cadru politic strategic” constă în 
existența la nivel național sau regional a 
unuia sau a mai multor documente care 
definesc un număr limitat de priorități 
coerente stabilite pe bază de dovezi și un 
termen de punere în aplicare a acestora și 
care pot include un mecanism de 
monitorizare;

Or. en

Amendamentul 457
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „strategie de specializare inteligentă” 
înseamnă strategii naționale și regionale 
în domeniul inovării care stabilesc 
priorități în scopul de a crea un avantaj 
competitiv prin dezvoltarea punctelor tari 
proprii cercetării și inovării și prin 
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corelarea acestora cu nevoile 
întreprinderilor în vederea abordării 
coerente a oportunităților emergente și a 
evoluțiilor pieței, evitând suprapunerea și 
fragmentarea eforturilor la nivelul UE și 
care pot lua forma unui cadru politic 
strategic în domeniul cercetării și inovării 
(C&I) la nivel național sau regional sau 
care pot fi incluse într-un astfel de cadru;

Or. en

Amendamentul 458
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „an contabil” înseamnă, în sensul părții 
a treia și al părții a patra, perioada de la 1 
iulie până la 30 iunie, cu excepția primului 
an contabil, pentru care înseamnă perioada 
de la începutul datei de eligibilitate a 
cheltuielilor până la 30 iunie 2015. Ultimul 
an contabil se desfășoară între 1 iulie 2022
și 30 iunie 2023;

25. „an contabil” înseamnă, în sensul părții 
a treia, perioada de la 1 iulie până la 
30 iunie, cu excepția primului an contabil, 
pentru care înseamnă perioada de la 
începutul datei de eligibilitate a 
cheltuielilor până la 30 iunie 2015. Ultimul 
an contabil se desfășoară între 1 iulie 2023
și 30 iunie 2024;

Or. en

Amendamentul 459
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

26a. „condiționalitate ex ante aplicabilă” 
înseamnă un factor critic concret 
predefinit cu exactitate, care reprezintă o 
condiție prealabilă și are o legătură 
directă și reală și un impact direct asupra 
îndeplinirii eficace și eficiente a 
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obiectivului specific al unei priorități de 
investiții sau al unei priorități a Uniunii;

Or. en

Amendamentul 460
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 26 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

26b. „obiectivul specific” este rezultatul 
contribuției unei priorități de investiții sau 
a unei priorități a Uniunii într-un context 
național sau regional specific prin acțiuni 
sau măsuri luate în cadrul unei priorități;

Or. en

Amendamentul 461
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin 
programe multianuale, venind în 
completarea intervențiilor de la nivel 
național, regional și local, pentru a 
îndeplini strategia Uniunii pentru creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, ținând seama de orientările 
integrate, de recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat, precum și de 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat.

(1) Fondurile CSC oferă sprijin, prin 
programe multianuale, venind în 
completarea intervențiilor de la nivel 
național, regional și local, pentru a 
îndeplini obiectivele prevăzute la 
articolul 174 din tratat.

Or. fr
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Amendamentul 462
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. promovarea sistemelor de transport 
durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore;

7. promovarea sistemelor de transport 
durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore și crearea 
conexiunilor transfrontaliere acolo unde 
acestea nu există;

Or. en

Amendamentul 463
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. promovarea sistemelor de transport 
durabile și eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore;

7. promovarea sistemelor de transport 
durabile, dezvoltarea mijloacelor de 
transport în comun ecologice sau cu 
emisii scăzute de dioxid de carbon și 
eliminarea blocajelor din cadrul 
infrastructurilor rețelelor majore;

Or. fr

Amendamentul 464
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă;

8. promovarea ocupării forței de muncă și 
a formării și sprijinirea mobilității forței de 
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muncă în zonele geografice sau în 
sectoarele de angajare unde acest lucru se 
dovedește a fi necesar;

Or. fr

Amendamentul 465
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei

9. promovarea incluziunii sociale, 
investițiile în economia socială, lupta 
pentru eradicarea sărăciei și favorizarea 
accesului tuturor persoanelor la îngrijiri 
medicale și la sănătate;

Or. fr

Amendamentul 466
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. consolidarea capacității instituționale și 
o administrație publică eficientă

11. consolidarea capacității instituționale, o 
administrație publică eficientă și 
consolidarea mecanismelor de asigurare a 
continuității teritoriale în zonele cele mai 
izolate.

Or. fr

Amendamentul 467
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mijloacele de realizare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu recomandările specifice adresate 
fiecărei țări în temeiul articolului 121 
alineatul (2) din tratat și cu 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 
alineatul (4) din tratat;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 468
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 142, 
de stabilire a unor elemente specifice din 
cadrul strategic comun legate de stabilirea 
acțiunilor indicative cu valoare adăugată 
europeană ridicată și principii 
corespunzătoare de realizare pentru 
fiecare obiectiv tematic și priorităților de 
cooperare.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 469
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă intervin modificări majore ale 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 

eliminat
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incluziunii, Comisia reexaminează cadrul 
strategic comun și, după caz, adoptă 
modificări ale anexei I, printr-un act 
delegat în conformitate cu articolul 142.

Or. fr

Amendamentul 470
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează dificultățile 
identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și în recomandările 
relevante ale Consiliului adoptate în 
temeiul articolului 148 alineatul (4) din 
tratat și care iau în considerare 
necesitățile la nivel național și regional.

În conformitate cu normele specifice 
fondurilor, statele membre își concentrează 
sprijinul asupra acțiunilor care generează 
cel mai ridicat nivel de valoare adăugată în 
ceea ce privește strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, care abordează obiectivele 
menționate la articolul 174 din tratat.

Or. fr

Amendamentul 471
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile ex ante sunt definite pentru 
fiecare fond CSC în normele specifice 
fondurilor.

(1) Condițiile ex ante sunt definite pentru 
fiecare fond care face obiectul fondurilor
structurale și de investiții europene în 
normele specifice fondurilor. O condiție ex 
ante este o condiție prealabilă și se aplică 
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numai atunci când are o legătură directă 
cu punerea eficientă în aplicare a 
fondurilor structurale și de investiții 
europene și când are un impact direct 
asupra acesteia.

Or. en

Amendamentul 472
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Condițiile ex ante sunt definite pentru 
fiecare fond CSC în normele specifice 
fondurilor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 473
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre evaluează dacă sunt
îndeplinite condițiile ex ante aplicabile.

(2) În conformitate cu articolul 4 
alineatul (4), statele membre evaluează 
dacă au fost îndeplinite condițiile ex ante
aplicabile stabilite în normele specifice 
fondurilor.

Or. en

Amendamentul 474
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre evaluează dacă sunt 
îndeplinite condițiile ex ante aplicabile.

(2) Statele membre evaluează, în 
conformitate cu cadrul lor instituțional și 
juridic și în contextul instituirii acordului 
de parteneriat și a programelor, dacă 
condițiile ex ante stabilite de respectivele 
norme specifice fondurilor și condițiile ex 
ante generale prevăzute în anexa V 
secțiunea 2 sunt aplicabile obiectivelor 
specifice urmărite în cadrul priorităților 
programelor lor și dacă sunt îndeplinite 
condițiile ex ante aplicabile. Condițiile ex 
ante se aplică numai în măsura și cu 
condiția respectării definiției prevăzute la 
articolul 2 referitor la obiectivele specifice 
urmărite în cadrul priorităților 
programului. În conformitate cu 
articolul 4 alineatul (5), evaluarea 
aplicabilității ține seama de principiul 
proporționalității având în vedere nivelul 
contribuției alocate. Evaluarea 
îndeplinirii se limitează la criteriile 
prevăzute în normele specifice fondurilor.

Or. en

Amendamentul 475
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care condițiile ex ante nu 
sunt îndeplinite la data transmiterii 
contractului de parteneriat, statele membre
prezintă în contractul de parteneriat un 
rezumat al acțiunilor care urmează să fie 
realizate la nivel național sau regional și 
calendarul pentru realizarea acestora, 
pentru a garanta îndeplinirea lor până la 
doi ani de la adoptarea contractului de 
parteneriat sau până la 31 decembrie 
2016, în funcție de care dintre aceste date 

(3) În acordul de parteneriat se prezintă un 
rezumat al evaluării condițiilor ex ante
aplicabile îndeplinite la nivel național și, 
în cazul condițiilor care, în temeiul 
evaluării menționate la alineatul (2), nu 
sunt îndeplinite la data depunerii 
acordului de parteneriat, se prezintă un 
rezumat al priorităților afectate, al 
organismelor responsabile și al acțiunilor 
care urmează să fie realizate pentru a 
îndeplini condițiile ex ante, precum și 
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este cea mai apropiată. calendarul pentru realizarea acestor 
acțiuni. În conformitate cu normele 
specifice fondurilor, fiecare program 
indică, în temeiul evaluării menționate la 
alineatul (2), care dintre condițiile ex ante
aplicabile nu sunt îndeplinite la data 
depunerii acordului de parteneriat. Statele 
membre îndeplinesc aceste condiții ex 
ante cel târziu până la 31 decembrie 2016 
și raportează cu privire la îndeplinirea 
acestora cel târziu în cadrul raportului 
anual de implementare prezentat în 2017 
sau în cadrul raportului privind 
progresele înregistrate prezentat în 2017, 
în conformitate cu articolul 44 
alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 476
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prezintă acțiunile 
detaliate privind îndeplinirea condițiilor ex 
ante, inclusiv calendarul de realizare a 
acestora, în programele relevante.

(4) Statele membre prezintă acțiunile 
detaliate care urmează să fie desfășurate 
în termenul stabilit privind îndeplinirea 
condițiilor ex ante, inclusiv calendarul de 
realizare a acestora, în programele 
relevante.

Or. en

Amendamentul 477
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prezintă acțiunile eliminat
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detaliate privind îndeplinirea condițiilor 
ex ante, inclusiv calendarul de realizare a 
acestora, în programele relevante.

Or. en

Amendamentul 478
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia evaluează coerența și 
adecvarea informațiilor furnizate de 
statele membre în ceea ce privește 
aplicabilitatea condițiilor ex ante și 
îndeplinirea condițiilor ex ante aplicabile 
în cadrul evaluării acordului de 
parteneriat și/sau a programelor. În 
conformitate cu articolul 4 alineatul (5), 
această evaluare a aplicabilității ține 
seama de principiul proporționalității 
având în vedere nivelul contribuției 
alocate. Această evaluare a îndeplinirii se 
limitează la criteriile enunțate în normele 
specifice fondurilor și respectă 
competențele naționale și regionale de 
decizie privind măsurile politice specifice 
și adecvate, inclusiv conținutul 
strategiilor.

Or. en

Amendamentul 479
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În cazul unui dezacord între Comisie 
și un stat membru privind aplicabilitatea 



PE514.636v02-00 58/77 AM\941563RO.doc

RO

unei condiții ex ante la obiectivul specific 
al priorităților unui program sau la 
îndeplinirea acestuia, Comisia 
demonstrează atât aplicabilitatea în 
conformitate cu articolul 2, cât și 
neîndeplinirea condiției ex ante.

Or. en

Amendamentul 480
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții ex 
ante până la termenul prevăzut în program 
constituie un motiv de suspendare a plăților 
de către Comisie.

(5) Comisia evaluează coerența 
informațiilor furnizate în ceea ce privește 
aplicabilitatea și îndeplinirea condițiilor ex 
ante în cadrul evaluării acordului de 
parteneriat și a programelor. În 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor, Comisia poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial orice plată 
intermediară pentru respectivul program, 
în așteptarea finalizării în condiții 
satisfăcătoare a tuturor măsurilor necesare 
pentru îndeplinirea unei condiții ex ante
care este esențială pentru atingerea 
obiectivelor programului. Neîndeplinirea 
unei condiții ex ante până la termenul 
prevăzut în program constituie un motiv de 
suspendare a plăților de către Comisie, în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor. Odată ce statul membru 
îndeplinește condițiile ex ante aplicabile 
programului, suspendarea plăților 
încetează fără întârziere.

Or. en

Amendamentul 481
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial plățile intermediare 
pentru program, în așteptarea finalizării în 
condiții satisfăcătoare a tuturor măsurilor 
necesare pentru îndeplinirea unei condiții 
ex ante. Neîndeplinirea unei condiții ex 
ante până la termenul prevăzut în program
constituie un motiv de suspendare a plăților 
de către Comisie.

(5) Comisia poate decide, atunci când 
adoptă un program, să suspende integral 
sau parțial plățile intermediare pentru 
prioritatea relevantă a acestui program, în 
așteptarea finalizării măsurilor prevăzute la 
alineatul (3), dacă este necesar să se evite 
aducerea de prejudicii grave eficacității și 
eficienței îndeplinirii obiectivelor specifice 
ale priorității în cauză. Absența unor 
acțiuni menite să ducă la realizarea unei 
condiții ex ante aplicabile neîndeplinite la 
data depunerii programului respectiv,
până la termenul prevăzut la alineatul (3),
constituie un motiv de suspendare a plăților 
intermediare de către Comisie pentru 
prioritățile corespunzătoare ale 
programului. În ambele cazuri, domeniul 
de aplicare al suspendării este 
proporțional cu măsurile care trebuie 
luate și cu fondurile expuse riscului.

Or. en

Amendamentul 482
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dispozițiile alineatului (5) nu se 
aplică în cazul unui acord între Comisie și 
statul membru privind inaplicabilitatea 
unei condiții ex ante sau privind o 
condiție ex ante aplicabilă care a fost 
îndeplinită, astfel cum se precizează în 
aprobarea programului și a acordului de 
parteneriat sau, în absența observațiilor 
Comisiei, în termen de 60 de zile de la 
prezentarea raportului prevăzut la 
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alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 483
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Comisia ridică fără întârziere 
suspendarea plăților intermediare pentru 
o prioritate dacă un stat membru a 
desfășurat acțiuni referitoare la 
îndeplinirea condițiilor ex ante aplicabile 
programului respectiv și care nu fuseseră 
îndeplinite la momentul luării deciziei de 
suspendare de către Comisie. De 
asemenea, Comisia ridică fără întârziere 
suspendarea dacă, în urma modificării 
programului legat de prioritatea în cauză, 
condiția ex ante avută în vedere nu mai 
este aplicabilă.

Or. en

Amendamentul 484
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Alineatele de la (1) la (5) nu se aplică 
programelor din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană.

(6) Alineatele de la (1) la (5b) nu se aplică 
programelor din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană.

Or. en
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Amendamentul 485
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5% din resursele alocate fiecărui fond 
CSC și fiecărui stat membru, cu excepția 
resurselor alocate obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, 
inițiativei privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor și titlului V din 
regulamentul EMFF, constituie o rezervă 
de performanță care urmează să fie
alocată în conformitate cu articolul 20.

5 % din resursele alocate FEDER, FSE și 
Fondului de coeziune în cadrul
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă menționat la 
articolul 81 alineatul (2) litera (a), 
precum și FEADR și titlului V din EMFF 
constituie o rezervă de performanță care 
este stabilită în acordul de parteneriat și 
în programe în conformitate cu cadrul 
stabilit în anexa II și care este alocată 
priorităților specifice în conformitate cu
articolul 20.

Următoarele resurse sunt excluse în 
scopul calculării rezervei de performanță:
(a) resursele alocate inițiativei privind 
ocuparea forței de muncă în rândul 
tinerilor, astfel cum sunt definite în 
programul operațional în conformitate cu 
articolul 15 punctul (iii) din 
Regulamentul (2013/…) privind FSE;
(b) resursele alocate asistenței tehnice la 
inițiativa Comisiei, în conformitate cu 
normele specifice fondurilor;
(c) resursele transferate din Fondul de 
coeziune mecanismului Conectarea 
Europei, în conformitate cu articolul 84 
alineatul (4);
(d) resursele transferate din Fondul de 
ajutor european pentru cele mai 
defavorizate persoane, în conformitate cu 
articolul 84 alineatul (5);
(e) resursele alocate pentru acțiuni 
inovatoare în domeniul dezvoltării urbane 
durabile în conformitate cu articolul 84 
alineatul (7).

Or. en



PE514.636v02-00 62/77 AM\941563RO.doc

RO

Amendamentul 486
Erminia Mazzoni, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Francesca Barracciu, 
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Comisia, pe baza 
examinării raportului final privind 
implementarea programului, stabilește că 
a existat o neîndeplinire gravă a țintelor 
stabilite în cadrul de performanță, aceasta 
poate impune corecții financiare în 
legătură cu prioritățile în cauză, în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 cu scopul de a stabili 
criteriile și metodologia de determinare a 
nivelului corecției financiare care trebuie 
aplicată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 487
Andrey Kovatchev

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care Comisia, pe baza 
examinării raportului final privind 
implementarea programului, stabilește că a 
existat o neîndeplinire gravă a țintelor 
stabilite în cadrul de performanță, aceasta
poate impune corecții financiare în legătură 
cu prioritățile în cauză, în conformitate cu 
normele specifice fondurilor. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 142 cu scopul de 
a stabili criteriile și metodologia de 

(4) În cazul în care Comisia, pe baza 
examinării raportului final privind 
implementarea programului, stabilește că a 
existat o neîndeplinire gravă a țintelor 
referitoare numai la indicatorii financiari, 
indicatorii de realizare și etapele 
principale de implementare stabilite în 
cadrul de performanță din cauza unor 
deficiențe de implementare clar 
identificate, pe care Comisia le-a 
comunicat în prealabil în temeiul 
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determinare a nivelului corecției 
financiare care trebuie aplicată. .

articolului 44 alineatul (7) în urma unor 
consultări strânse cu statul membru vizat, 
iar statul membru nu a întreprins 
acțiunea corectivă necesară pentru a 
aborda aceste deficiențe, Comisia poate 
impune, fără a aduce atingere 
articolului 77, corecții financiare în 
legătură cu prioritățile în cauză, în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor.

Atunci când impune corecții financiare, 
Comisia ia în considerare, cu respectarea 
principiului proporționalității, nivelul de 
absorbție și factorii externi care au 
contribuit la neîndeplinirea respectivă.
Corecțiile financiare nu se aplică dacă 
obiectivele nu sunt atinse din cauza 
impactului factorilor socioeconomici sau 
de mediu, a unor schimbări semnificative 
ale condițiilor economice sau de mediu 
survenite într-un stat membru sau din 
motive de forță majoră care afectează 
grav implementarea într-un termen 
rezonabil a respectivelor priorități.

Or. en

Amendamentul 488
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă statul membru în cauză a adoptat 
moneda euro, beneficiază de asistență 
macrofinanciară din partea Uniunii, în 
temeiul Regulamentului (UE) nr. 
407/2010;

(a) dacă statul membru în cauză 
beneficiază de un împrumut din partea 
Uniunii, în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. 407/2010;

Or. en
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Amendamentul 489
Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Sprijinul instrumentelor financiare 
se face pe baza unei evaluări ex ante prin 
care s-au stabilit probe privind 
deficiențele pieței sau situațiile de 
investiții sub nivelul optim, precum și 
nivelul estimat și proporțiile necesităților 
de investiții publice, inclusiv tipurile de 
instrumente financiare care urmează a fi 
sprijinite. O astfel de evaluare ex ante
include:
(a) o analiză a condițiilor de piață 
vulnerabile, a situațiilor de investiții sub 
nivelul optim și a necesităților de investiții 
pentru domeniile de acțiune și obiectivele 
tematice sau prioritățile de investiții care 
urmează a fi abordate pentru a contribui 
la atingerea obiectivelor specifice stabilite 
în cadrul unei priorități sau măsuri și 
care urmează a fi sprijinite prin 
instrumente financiare. Această analiză 
se bazează pe metodologia disponibilă 
referitoare la bunele practici;
(b) o evaluare a valorii adăugate a 
instrumentelor financiare considerate a fi 
sprijinite prin fondurile structurale și de 
investiții europene, consecvența în raport 
cu alte forme de intervenție publică care 
se adresează aceleiași piețe, posibile 
implicații privind ajutoarele de stat, 
proporționalitatea intervenției și a 
măsurilor preconizate pentru a minimiza 
denaturarea pieței;
(c) o estimare a resurselor publice și
private suplimentare care ar putea fi 
aduse de instrumentul financiar până la 
nivelul destinatarului final (efectul de 
pârghie preconizat), inclusiv, după caz, o 
evaluare a nevoii de remunerare 
preferențială și a nivelului acesteia pentru 
a atrage resurse de contrapartidă de la 
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investitorii privați și/sau o descriere a 
mecanismelor care vor fi utilizate pentru 
a stabili necesitatea unei astfel de 
remunerări preferențiale și
(d) o evaluare a învățămintelor desprinse 
din instrumentele similare și evaluările ex 
ante desfășurate de statul membru în 
trecut și modul în care aceste învățăminte 
vor fi aplicate în viitor; gradul unei astfel 
de remunerări preferențiale, precum un 
proces de evaluare competitiv sau 
suficient de independent;
(e) strategia de investiții propusă, inclusiv 
examinarea opțiunilor pentru modalitățile 
de punere în aplicare în sensul 
articolului 33, produsele financiare care 
urmează a fi oferite, destinatarii finali 
avuți în vedere, combinația preconizată cu 
sprijinul pentru grant, după caz;
(f) o specificare a rezultatelor scontate și a 
modului în care se preconizează că 
instrumentul financiar vizat va contribui 
la realizarea obiectivelor specifice stabilite 
în cadrul priorității sau măsurii relevante, 
inclusiv a indicatorilor pentru această 
contribuție;

Or. en

Amendamentul 490
Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În ceea ce privește instrumentele 
financiare menționate la articolul 33 
alineatul (1) litera (a) și instrumentele 
financiare menționate la articolul 33 
alineatul (1) litera (b) puse în aplicare în 
conformitate cu articolul 33 alineatul (4) 
literele (a) și (b), cererile treptate de plăți 
intermediare se depun pentru contribuții 
din programe plătite instrumentului 
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financiar în cursul perioadei de 
eligibilitate în conformitate cu 
următoarele condiții:
(a) suma contribuției din program plătită 
instrumentului financiar inclusă în 
fiecare cerere de plată intermediară 
transmisă în cursul perioadei de 
eligibilitate indicate la articolul 55 
alineatul (2) nu depășește 25 % din suma 
totală a contribuțiilor din program 
angajate pentru instrumentul financiar în 
temeiul acordului de finanțare relevant, 
corespunzând cheltuielilor în înțelesul 
articolului 36 alineatul (1) literele (a), (b) 
și (d) care se preconizează că vor fi plătite 
în cursul perioadei de eligibilitate indicate 
la articolul 55 alineatul (2). Cererile de 
plată intermediară transmise după 
perioada de eligibilitate indicată la 
articolul 55 alineatul (2) includ suma 
totală a cheltuielilor eligibile în înțelesul 
articolului 36;
(b) fiecare cerere de plată intermediară 
menționată la litera (a) poate include 
până la 25 % din suma totală a 
cofinanțării naționale, astfel cum se 
menționează la articolul 33 alineatul (8), 
cu privire la care se preconizează că 
urmează a fi plătită instrumentului 
financiar, sau la nivelul destinatarilor 
finali pentru cheltuieli în înțelesul 
articolului 36 alineatul (1) literele (a), (b) 
și (d), în cursul perioadei de eligibilitate 
indicate la articolul 55 alineatul (2);
(c) cererile ulterioare de plată 
intermediară transmise în cursul 
perioadei de eligibilitate indicate la 
articolul 55 alineatul (2) se fac exclusiv:
(i) pentru cea de a doua cerere de plată 
intermediară, atunci când cel puțin 60 % 
din suma inclusă în prima cerere de plată 
intermediară s-a cheltuit sub formă de 
cheltuieli eligibile în înțelesul 
articolului 36 alineatul (1) literele (a), (b) 
și (d);
(ii) pentru cea de a treia cerere de plată 
intermediară, precum și pentru 
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următoarele, atunci când cel puțin 70 % 
din sumele incluse în cererile anterioare 
de plată intermediară s-au cheltuit sub 
formă de cheltuieli eligibile în înțelesul 
articolului 36 alineatul (1) literele (a), (b) 
și (d);
(d) fiecare cerere de plată intermediară 
care include cheltuieli referitoare la 
instrumente financiare prezintă separat 
suma totală a contribuției plătite 
instrumentului financiar din program și 
sumele plătite sub formă de cheltuieli 
eligibile în înțelesul articolului 36 
alineatul (1) literele (a), (b) și (d).
La momentul prezentării, cererea de plată 
a soldului final include suma totală a 
cheltuielilor eligibile, astfel cum se 
menționează la articolul 36.

Or. en

Amendamentul 491
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul furnizării de terenuri sau 
imobile, valoarea este certificată de un 
expert independent calificat sau de un 
organism oficial autorizat în mod 
corespunzător și nu depășește limita 
prevăzută la alineatul (3) litera (b);

(d) în cazul furnizării de terenuri sau 
imobile, valoarea este certificată printr-o
investigație realizată în mod transparent 
și corespunzător de un expert independent 
calificat sau de un organism oficial 
autorizat în mod corespunzător și nu 
depășește limita prevăzută la alineatul (3) 
litera (b);

Or. bg

Justificare

În ceea ce privește certificarea valorii, trebuie să se asigure că cerințele privind selectarea 
expertului independent calificat sau a organismului oficial se respectă în mod strict pentru ca 
procedurile de selecție să fie cât mai transparente și pentru a preveni tentativele de abuzuri.
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Amendamentul 492
Rosa Estaràs Ferragut

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) populația eligibilă, prosperitatea 
regională, luând în considerare, după caz, 
situația specifică a regiunilor defavorizate 
puternic și permanent din punct de vedere 
natural sau demografic, rata șomajului, 
rata de ocupare a forței de muncă, nivelul 
educațional și densitatea populației, venitul 
net pe cap de locuitor, rata de abandon 
școlar, disparitățile intraregionale 
(NUTS 3) și indicele de vulnerabilitate 
demografică pentru regiunile mai 
dezvoltate;

Or. es

Amendamentul 493
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „cheltuieli structurale publice sau 
asimilabile” înseamnă formarea brută de 
capital fix a administrațiilor publice, 
raportată în programele de stabilitate și 
convergență pregătite de statele membre 
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1466/9729 al Consiliului, în vederea 
prezentării strategiei bugetare pe termen 
mediu a acestora;

1. „cheltuieli structurale publice sau 
asimilabile” înseamnă formarea brută de 
capital fix a administrațiilor publice;

Or. en
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Amendamentul 494
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu, Vincenzo Iovine

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 1 – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cheltuielile structurale publice sau 
echivalente suportate de statele membre în 
calitate de cofinanțatoare ale programelor 
cofinanțate prin fondurile structurale nu 
vor fi incluse în rândul cheltuielilor 
structurale, publice sau echivalente luate 
în considerare în cadrul parteneriatului 
pentru verificarea respectării Pactului de 
stabilitate și de creștere, deoarece 
reprezintă o obligație care derivă direct 
din principiul adiționalității, care este un 
principiu fundamental al politicii de 
coeziune;prin urmare, cheltuielile publice 
suportate de statele membre în calitate de 
cofinanțatoare ale programelor 
cofinanțate prin fondurile structurale 
trebuie să fie excluse din limitele Pactului 
de stabilitate și de creștere, deoarece își 
propun să sprijine competitivitatea, 
dezvoltarea și crearea de locuri de muncă.

Or. it

Amendamentul 495
Eleni Theocharous

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) 85 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate ale statelor membre și pentru 
regiunile ultraperiferice, inclusiv 
finanțarea suplimentară, precum și 
pentru statele membre care reprezintă o 
singură regiune care la 1 ianuarie 2014 
este eligibilă pentru regimul de tranziție al 
Fondului de coeziune;
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Or. en

Amendamentul 496
Michael Theurer

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statul membru poate desemna, din 
proprie inițiativă, un organism de 
coordonare a cărui responsabilitate este 
de a asigura legătura cu beneficiarii și 
cetățenii interesați și de a le furniza 
informații, precum și de a stabili o 
legătură între aceștia și autoritățile de 
management respective.

Or. en

Amendamentul 497
Sari Essayah

Propunere de regulamentu
Articolul 114 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) actualizează rețeaua comună și 
publică de site-uri de internet a diferitelor 
fonduri UE, care prezintă modul de 
utilizare a resurselor fondurilor în anii 
anteriori și, în măsura posibilului, 
utilizarea propusă pentru anul curent, 
într-o formă inteligibilă cetățenilor;

Or. fi

Amendamentul 498
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propunere de regulament
Articolul 129 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru fiecare an începând din 2016 până 
la și inclusiv 2022, statul membru prezintă 
documentele menționate la articolul 75 
alineatul (1).

Pentru fiecare an începând din 2016 până 
la și inclusiv 2025, statul membru prezintă 
documentele menționate la articolul 59 
alineatul (5) în termenul stabilit la același 
alineat din Regulamentul financiar, și 
anume:

Or. en

Amendamentul 499
Andrey Kovatchev

Propunere de regulament
Articolul 137 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul unui acord, statul membru 
poate reutiliza fondurile respective, în 
temeiul articolului 135 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 500
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
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 la 
articolele…1 este conferită Comisiei pentru 
o perioadă de trei ani de la …2. Comisia 
întocmește un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de trei ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit până la revizuirea prezentului 
regulament, cu excepția cazului în care 
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Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea perioadei 
respective.
______________
1 (a se introduce numerele tuturor 
articolelor în care sunt prevăzute acte 
delegate).
2 JO: (a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament).

Or. en

Amendamentul 501
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 142 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Delegarea competenței menționată la 
articolul 5 alineatul (3), articolul 12,
articolul 20 alineatul (4), articolul 29 
alineatul (6), articolul 32 alineatul (1), 
articolul 33 alineatul (3), articolul 33 
alineatul (4), articolul 33 alineatul (7), 
articolul 34 alineatul (3), articolul 35 
alineatul (5), articolul 36 alineatul (4), 
articolul 54 alineatul (1), articolul 58, 
articolul 112 alineatul (2), articolul 114 
alineatul (8), articolul 114 alineatul (9), 
articolul 116 alineatul (1), articolul 117 
alineatul (1), articolul 132 alineatul (4), 
articolul 136 alineatul (6) și articolul 141
poate fi revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu.

Delegarea competenței menționată la 
articolul 20 alineatul (4), articolul 32 
alineatul (10), articolul 33 alineatul (4), 
articolul 34 alineatul (5), articolul 36 
alineatul (4), articolul 58 și articolul 136 
alineatul (6) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu.

Decizia de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în respectiva 
decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în aceasta. Ea nu 
aduce atingere validității actelor delegate 

Decizia de revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în respectiva 
decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară specificată în aceasta. Ea nu 
aduce atingere validității actelor delegate 
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deja în vigoare. deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 502
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 142 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele delegate intră în vigoare doar dacă 
Parlamentul European sau Consiliul nu 
formulează obiecții în termen de două luni 
de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European sau Consiliului 
sau dacă, înainte de expirarea perioadei în 
cauză, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
prezenta obiecții. Perioada respectivă se 
prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 20 alineatul (4), al 
articolului 32 alineatul (10), al 
articolului 33 alineatul (4), al 
articolului 34 alineatul (5), al 
articolului 36 alineatul (4), al 
articolului 58 și al articolului 136 
alineatul (6) intră în vigoare doar dacă 
Parlamentul European sau Consiliul nu 
formulează obiecții în termen de două luni 
de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European sau Consiliului 
sau dacă, înainte de expirarea perioadei în 
cauză, atât Parlamentul European, cât și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
prezenta obiecții. Perioada respectivă se 
prelungește cu 2 luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 503
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Martina Anderson

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Coerența și consecvența cu guvernanța
economică a Uniunii

2. Coerența cu strategia economică a 
Uniunii, cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și cu 
politicile sociale
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Or. fr

Amendamentul 504
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre sunt deosebit de atente 
să acorde prioritate cheltuielilor
favorabile creșterii economice, inclusiv 
cheltuielilor în materie de educație, 
cercetare, inovare și eficiență energetică și 
cheltuielilor pentru facilitarea accesului 
IMM-urilor la finanțare și pentru 
asigurarea durabilității în materie de 
mediu, gestionarea resurselor naturale și 
combaterea schimbărilor climatice, și să 
asigure eficacitatea unor astfel de 
cheltuieli. Ele iau în considerare, de 
asemenea, menținerea sau consolidarea 
acoperirii și eficacității serviciilor de 
ocupare a forței de muncă și a politicilor 
active privind piața muncii, cu accent 
asupra șomajului în rândul tinerilor.

1. Statele membre depun eforturi pentru a 
încuraja cheltuielile favorabile creșterii 
economice, inclusiv cheltuielilor în materie 
de educație, cercetare, inovare și eficiență 
energetică și cheltuielilor pentru facilitarea 
accesului IMM-urilor și al asociaților la 
finanțare și pentru asigurarea durabilității 
sociale și în materie de mediu, a 
gestionării resurselor naturale, a 
combaterii schimbărilor climatice și a 
politicilor de combatere a excluziunii și a 
discriminării, și pentru a asigura
caracterul adecvat și eficacitatea unor 
astfel de cheltuieli cu strategia economică 
a Uniunii și cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Ele 
iau în considerare, de asemenea, 
menținerea sau consolidarea acoperirii și 
eficacității politicilor sociale, a serviciilor 
de ocupare a forței de muncă, a politicilor 
privind piața muncii, cu accent în principal
asupra șomajului în rândul tinerilor.

Or. fr

Amendamentul 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În pregătirea contractelor lor de 
parteneriat, statele membre programează 

2. În pregătirea contractelor lor de 
parteneriat, statele membre programează 
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fondurile CSC ținând seama de cele mai 
recente recomandări specifice fiecărei țări 
emise de Consiliu în temeiul articolului 
121 alineatul (2) și al articolului 148 
alineatul (4) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene în 
conformitate cu rolurile și obligațiile lor 
respective. Statele membre iau, de 
asemenea, în considerare recomandările 
relevante ale Consiliului bazate pe Pactul 
de stabilitate și creștere și pe programele 
de ajustare economică. Fiecare stat 
membru prevede în contractul de 
parteneriat, în conformitate cu articolul 14 
litera (a) punctul (i) din prezentul 
regulament, modul în care diferitele surse 
de finanțare ale Uniunii și naționale 
contribuie la abordarea provocărilor 
identificate de recomandările relevante 
specifice fiecărei țări și de obiectivele 
stabilite în cadrul programelor sale 
naționale de reformă, consultând 
îndeaproape autoritățile locale și regionale 
responsabile.

fondurile CSC ținând seama de obiectivele 
prevăzute la articolul 174 din tratat. 
Fiecare stat membru prevede în contractul 
de parteneriat, în conformitate cu 
articolul 14 litera (a) punctul (i) din 
prezentul regulament, modul în care 
diferitele surse de finanțare ale Uniunii și 
naționale contribuie la abordarea 
provocărilor identificate de recomandările 
relevante specifice fiecărei țări și de 
obiectivele stabilite în cadrul programelor 
sale naționale de reformă, consultând 
îndeaproape autoritățile locale și regionale 
responsabile.

Or. fr

Amendamentul 506
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Anexa I – secțiunea 5 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Gestionarea durabilă a biodiversității 
și a ecosistemelor ar trebui să fie 
încurajată, în special în regiunile 
ultraperiferice.

Or. fr

Amendamentul 507
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazuri justificate corespunzător, 
precum o modificare semnificativă a 
condițiilor economice, de mediu sau 
privind piața muncii dintr-un stat membru 
sau dintr-o regiune, și în plus față de 
modificările rezultate din alocările 
modificate pentru o anumită prioritate, 
statul membru poate propune revizuirea 
obiectivelor de etapă și a țintelor în 
conformitate cu articolul 26 din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 508
Sari Essayah

Propunere de regulament
Anexa 6 – secțiunea 2 – punctul 2.1 – subpunctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. statul membru și autoritatea de 
gestionare se asigură că informațiile 
privind activitatea fondurilor UE în statul 
respectiv sunt disponibile într-o formă 
centralizată și transparentă pe un sigur
site de internet, inclusiv strategia care 
urmează să fie pusă în aplicare, 
programul de acțiune, o listă de proiecte, 
descrieri scurte ale acțiunilor și 
proiectelor, bugetele, precum și linkurile 
către site-urile informative de internet ale 
beneficiarilor, care ar trebui să conțină o 
descriere clară a proiectului finanțat.

Or. fi

Amendamentul 509
Andrey Kovatchev
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Propunere de regulament
Anexa VI – secțiunea 2 – punctul 2.1 – subpunctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) centrele de informare privind Europa și 
reprezentanțele Comisiei din statele 
membre;

(b) centrele de informare privind Europa și 
reprezentanțele Comisiei și birourile de 
informare ale Parlamentului European 
din statele membre și alte rețele de 
informare adecvate, în cazul în care sunt 
disponibile;

Or. en

Amendamentul 510
Sari Essayah

Propunere de regulament
Anexa 6 – secțiunea 3 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. acțiuni de informare a beneficiarilor 
potențiali și a beneficiarilor

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. fi


