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Amendamentul 1
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare fond CSC sprijină următoarele 
obiective tematice, conform misiunii sale, 
pentru a contribui la strategia Uniunii 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii:

Fiecare fond structural și de investiții 
european, pentru a contribui la strategia 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, precum 
și la misiunile specifice fondului în 
temeiul obiectivelor bazate pe tratate, 
inclusiv coeziunea economică, socială și 
teritorială, sprijină următoarele obiective 
tematice:

(1) consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice și inovării;

(1) consolidarea cercetării, dezvoltării 
tehnologice și inovării;

(2) îmbunătățirea accesului și a utilizării și 
creșterea calității tehnologiilor informației 
și comunicațiilor;

(2) îmbunătățirea accesului și a utilizării și 
creșterea calității tehnologiilor informației 
și comunicațiilor;

(3) îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, a 
sectorului agricol (în cazul FEADR) și a 
sectorului pescuitului și acvaculturii 
(pentru EMFF);

(3) îmbunătățirea competitivității 
întreprinderilor mici și mijlocii, a 
sectorului agricol (în cazul FEADR) și a 
sectorului pescuitului și acvaculturii 
(pentru EMFF);

(4) sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
toate sectoarele;

(4) sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon în 
toate sectoarele;

(5) promovarea adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii și a gestionării 
riscurilor;

(5) promovarea adaptării la schimbările 
climatice, a prevenirii și a gestionării 
riscurilor;

(6) protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

(6) conservarea și protecția mediului și 
promovarea utilizării eficiente a resurselor;

(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;

(8) promovarea ocupării forței de muncă și 
sprijinirea mobilității forței de muncă;

(8) promovarea locurilor de muncă 
sustenabile și de calitate și sprijinirea 
mobilității forței de muncă;
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(9) promovarea incluziunii sociale și
combaterea sărăciei;

(9) promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei 
discriminări;

(10) investițiile în educație, competențe și 
învățare pe tot parcursul vieții;

(10) investițiile în educație, formare și 
formare profesională pentru competențe 
și învățare pe tot parcursul vieții;

(11) consolidarea capacității instituționale 
și o administrație publică eficientă.

(11) consolidarea capacității instituționale 
a autorităților publice și a părților 
interesate și o administrație publică 
eficientă.

Obiectivele tematice sunt transpuse în 
priorități specifice pentru fiecare fond CSC
și stabilite în norme specifice fondurilor.

Obiectivele tematice sunt transpuse în 
priorități specifice pentru fiecare fond 
structural și de investiții european și 
stabilite în norme specifice fondurilor.

Or. en

Amendamentul 2
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) dispozițiile pentru abordarea 
provocărilor la nivel teritorial și măsurile 
care trebuie adoptate pentru încurajarea 
unei abordări integrate care să reflecte 
rolul jucat de zonele urbane, rurale, de 
coastă și de pescuit, precum și al
provocărilor specifice pentru zonele cu 
caracteristici teritoriale specifice
menționate la articolele 174 și 349 din 
tratat;

(d) dispozițiile pentru abordarea 
provocărilor principale la nivel teritorial 
pentru zonele urbane, rurale, de coastă și 
de pescuit, a provocărilor demografice din 
regiuni sau a nevoilor specifice ale 
zonelor geografice care suferă de 
handicapuri naturale sau demografice 
grave și permanente menționate la 
articolul 174 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, și a 
provocărilor specifice ale regiunilor 
ultraperiferice, astfel cum sunt definite la 
articolul 349 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 3
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(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 stabilirii acordului 
de parteneriat și al programelor, dacă
condițiile ex ante prevăzute în norme 
specifice fondurilor corespunzătoare și 
condițiile ex ante generale prevăzute în 
anexa V 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. Evaluarea 
îndeplinirii se limitează la criteriile 
enunțate în normele specifice fondurilor 
corespunzătoare.

(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 este cea mai apropiată.

(3) Acordul de parteneriat prevede un 
rezumat privind evaluarea îndeplinirii
condițiilor ex ante aplicabile la nivel 
național sau regional și, pentru cele care, 
conform evaluării menționate la 
alineatul (2), nu sunt îndeplinite la data 
transmiterii acordului de parteneriat, 
prioritățile afectate, organismele 
responsabile, acțiunile care urmează să fie 
realizate pentru a îndeplini condițiile ex 
ante și calendarul acestor acțiuni. Fiecare 
program, în conformitate cu normele 
specifice fondurilor, menționează 
condițiile ex ante care, conform evaluării 
menționate la articolul 2, nu sunt 
îndeplinite la data transmiterii acordului
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de parteneriat. Statele membre 
îndeplinesc aceste condiții ex ante până la 
31 decembrie 2016, cel târziu, și 
raportează îndeplinirea lor cel târziu în 
raportul anual de punere în aplicare din 
2017 sau în raportul intermediar din 
2017.

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

eliminat

(5) Comisia evaluează informațiile
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor.

(5) Comisia evaluează consecvența și 
caracterul adecvat ale informațiilor
furnizate de statele membre în ceea ce 
privește îndeplinirea condițiilor ex ante 
aplicabile în cadrul evaluării acordului de 
parteneriat și a programelor.

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.

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.

Comisia poate decide, atunci când adoptă 
un program, să suspende integral sau 
parțial plățile intermediare pentru 
prioritatea relevantă a programului, în 
așteptarea finalizării în condiții 
satisfăcătoare a tuturor 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. Neîndeplinirea unei condiții ex ante 
aplicabile, care nu era îndeplinită la data 
transmiterii programului corespunzător,
până la termenul prevăzut la alineatul (3) 
constituie un motiv de suspendare a plăților 
intermediare de către Comisie.

(5a) 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 
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îndeplinite la momentul luării deciziei 
Comisiei privind suspendarea. De 
asemenea, Comisia ridică fără întârziere 
suspendarea dacă, în urma modificării 
programului legat de prioritatea în cauză, 
condiția ex ante în cauză nu mai este 
aplicabilă.

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

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

Or. en

Amendamentul 4
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumente financiare Instrumente financiare

(1) Fondurile CSC pot fi utilizate pentru a 
sprijini instrumentele financiare din cadrul 
unui program, inclusiv atunci când sunt 
organizate prin fonduri ale fondurilor, 
pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute în cadrul 
unei priorități, pe baza unei evaluări ex 
ante care a identificat deficiențele pieței 
sau situațiile de investiții sub nivelul 
optim și necesitățile de investiții.

(1) Fondurile structurale și de investiții 
europene pot fi utilizate pentru a sprijini 
instrumentele financiare din cadrul unui 
program, inclusiv atunci când sunt 
organizate prin fonduri ale fondurilor, 
pentru a contribui la îndeplinirea 
obiectivelor specifice prevăzute în cadrul 
unei priorități.

Instrumentele financiare pot fi combinate 
cu granturi, subvenționarea dobânzii și
contribuții la comisioanele de garantare.
În acest caz, se păstrează evidențe 
contabile separate pentru fiecare formă de 
finanțare.

Instrumentele financiare sunt puse în 
aplicare pentru a sprijini investiții cu 
privire la care se preconizează că sunt 
viabile din punct de vedere financiar și nu 
dau naștere unei finanțări suficiente din 
sursele pieței. Atunci când aplică 
prezentul titlu, autoritatea de 
management, fondul de fonduri și 
organismele care pun în aplicare 
instrumentul financiar se conformează 
legislației Uniunii și celei naționale, în 
special cu privire la ajutorul de stat și 
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achizițiile publice.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
care să stabilească norme detaliate 
privind evaluarea ex ante a 
instrumentelor financiare, combinarea 
contribuțiilor furnizate destinatarilor 
finali prin granturi, subvenționarea 
dobânzii, contribuții la comisioanele de 
garantare și instrumente financiare, 
normele specifice suplimentare privind 
eligibilitatea cheltuielilor și norme care să 
specifice tipurile de activități care nu sunt 
sprijinite prin instrumente financiare.

eliminat

Notă pentru traducători: Acest paragraf a fost transformat în articolul 32 alineatul (3h)
(nou); formularea a fost modificată.

Or. en

Amendamentul 5
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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 deficiențelor pieței, 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 
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în cadrul unei priorități sau măsuri de 
sprijinit prin instrumente financiare. 
Această analiză se bazează pe 
metodologia disponibilă referitoare la cele 
mai bune 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 
investitorii privați și/sau o descriere a 
mecanismelor care vor fi utilizate pentru 
a stabili necesitatea unei astfel de 
remunerări preferențiale și gradul 
acesteia, precum un proces de evaluare 
competitiv sau suficient de independent;
(d) o evaluare a lecțiilor învățate prin 
instrumentele similare și evaluările ex 
ante desfășurate de statul membru în 
trecut și modul în care aceste lecții vor fi 
aplicate în viitor;
(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 preconizate 
și a modului în care se preconizează că 
instrumentul financiar vizat va contribui 
la realizarea obiectivelor specifice stabilite 
în cadrul priorității sau al măsurii 
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relevante, inclusiv a indicatorilor pentru 
această contribuție;

(g) prevederi care să permită revizuirea și 
actualizarea evaluării ex ante, după cum 
este necesar, în timpul punerii în aplicare 
a oricărui instrument financiar pus în 
aplicare pe baza unei astfel de evaluări, în 
cazul în care, în cursul fazei de punere în 
aplicare, autoritatea de management 
consideră că evaluarea ex ante nu mai 
poate reprezenta în mod fidel condițiile 
pieței existente la momentul punerii în 
aplicare.

Or. en

Amendamentul 6
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Evaluarea ex ante poate fi efectuată 
pe etape. Oricum, evaluarea este 
finalizată înainte ca autoritatea de 
management să decidă să aducă 
contribuții din program la un instrument 
financiar.
Rezumatul constatărilor și al concluziilor 
evaluărilor ex ante cu privire la 
instrumentele financiare se publică în 
termen de trei luni de la data de finalizare 
a acestora.
Evaluarea ex ante se transmite 
comitetului de monitorizare în scopuri de 
informare în conformitate cu normele 
specifice fondurilor.

Or. en
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Amendamentul 7
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Destinatarii finali sprijiniți prin 
instrumente financiare pot primi, de 
asemenea, granturi sau o altă formă de 
asistență printr-un program sau un alt 
instrument sprijinit de bugetul Uniunii. În 
acest caz, se păstrează evidențe contabile 
separate pentru fiecare sursă de 
finanțare.

eliminat

Notă pentru traducători: Acest paragraf a fost transformat în articolul 32 alineatul (3c) 
(nou); formularea a fost modificată.

Or. en

Amendamentul 8
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Contribuțiile în natură nu reprezintă 
cheltuieli eligibile în cazul instrumentelor 
financiare, cu excepția contribuțiilor sub 
forma unor terenuri sau bunuri 
imobiliare în cazul investițiilor destinate 
sprijinirii dezvoltării sau reabilitării 
urbane, unde terenurile sau imobilele fac 
parte din investiție. Astfel de contribuții 
sub forma unor terenuri sau imobile sunt 
eligibile numai dacă sunt satisfăcute 
condițiile de la articolul 59.

eliminat
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Notă pentru traducători: Acest paragraf a fost transformat în articolul 32 alineatul (3c) 
(nou); cu câteva modificări (adăugarea „dezvoltării rurale”) și modificarea articolului 59 în 
„articolul 59 alineatul (1)”.

Or. en

Amendamentul 9
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care instrumentele 
financiare sprijină finanțarea unor 
întreprinderi, inclusiv a unor IMM-uri, 
sprijinul vizează înființarea de noi 
întreprinderi, capitalul de debut, și 
anume, capitalul inițial și capitalul de 
pornire, capitalul de extindere, capitalul 
pentru consolidarea activităților generale 
ale unei întreprinderi, sau realizarea unor 
noi proiecte, pătrunderea pe noi piețe sau 
realizarea de noi evoluții de către 
întreprinderile existente, fără a prejudicia 
normele UE aplicabile în domeniul 
ajutoarelor de stat și în conformitate cu 
normele specifice fondurilor . Sprijinul 
poate include investiții în activele 
corporale sau necorporale, precum și 
fond de rulment în limitele normelor UE 
aplicabile în domeniul ajutoarelor de stat, 
în vederea stimulării sectorului privat ca 
furnizor de finanțare pentru întreprinderi. 
Acesta poate include, de asemenea, 
costurile transferului drepturilor de 
proprietate în întreprinderi, cu condiția ca 
acest transfer să aibă loc între investitori 
independenți.

Or. en
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Amendamentul 10
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Instrumentele financiare pot fi
combinate cu granturi, subvenționarea 
dobânzii și contribuții la comisioanele de 
garantare. Atunci când sprijinul din 
fonduri structurale și de investiții 
europene este furnizat prin instrumente 
financiare și este combinat într-o singură 
operațiune, cu alte forme de sprijin direct 
legate de instrumentele financiare care 
vizează aceiași destinatari finali, inclusiv 
asistența tehnică, subvențiile pentru 
dobânzi și pentru comisioanele de 
garantare, dispozițiile aplicabile 
instrumentelor financiare se aplică 
tuturor formelor de sprijin din cadrul 
respectivei operațiuni. În astfel de cazuri, 
se respectă normele UE aplicabile în 
domeniul ajutoarelor de stat și se 
păstrează evidențe contabile separate 
pentru fiecare formă de sprijin.

Or. en

Amendamentul 11
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Destinatarii finali sprijiniți printr-un 
instrument financiar al unui fond 
structural și de investiții european pot 
primi, de asemenea, asistență dintr-o altă 
prioritate sau dintr-un alt program al 
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fondurilor structurale și de investiții 
europene sau dintr-un alt instrument 
sprijinit de bugetul Uniunii în 
conformitate cu normele UE aplicabile 
privind ajutoarele de stat. În acest caz, se 
păstrează evidențe contabile separate 
pentru fiecare sursă de asistență, iar 
sprijinul prin intermediul unui instrument 
financiar al unui fond structural și de 
investiții european face parte dintr-o 
operațiune cu cheltuieli eligibile distincte 
față de alte surse de asistență.

Or. en

Amendamentul 12
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) Combinarea de sprijin furnizat prin 
granturi și instrumente financiare, astfel 
cum se menționează la alineatele (5) și 
(6), poate acoperi aceleași elemente de 
cheltuieli, cu condiția ca suma tuturor 
formelor de sprijin combinate să nu 
depășească suma totală a cheltuielilor 
vizate și sub rezerva normelor UE 
aplicabile în domeniul ajutoarelor de stat . 
Granturile nu se utilizează pentru a 
rambursa sprijinul primit de la 
instrumentele financiare. Instrumentele 
financiare nu se utilizează pentru a 
prefinanța granturi.

Or. en

Amendamentul 13
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl



PE514.702v03-00 16/59 AM\942530RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) Contribuțiile în natură nu reprezintă 
cheltuieli eligibile în cazul instrumentelor 
financiare, cu excepția contribuțiilor sub 
forma unor terenuri sau bunuri 
imobiliare în cazul investițiilor destinate 
sprijinirii dezvoltării rurale, a dezvoltării 
sau reabilitării urbane, unde terenurile 
sau imobilele fac parte din investiție. 
Astfel de contribuții sub forma unor 
terenuri sau imobile sunt eligibile numai 
dacă sunt îndeplinite condițiile de la 
articolul 59 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 14
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3f) TVA-ul nu constituie o cheltuială 
eligibilă a unei operațiuni, cu excepția 
cazului în care TVA-ul nu se poate 
recupera în temeiul legislației naționale 
privind TVA-ul. Tratamentul aplicat 
TVA-ului la nivelul investițiilor efectuate 
de destinatarii finali nu este luat în 
considerare în vederea stabilirii 
eligibilității cheltuielilor din cadrul 
instrumentului financiar. Cu toate 
acestea, în cazul în care instrumentele 
financiare sunt combinate cu granturi de 
la alineatele (5) și (6), dispozițiile 
articolului 59 alineatului (3) se aplică 
grantului.
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Or. en

Amendamentul 15
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3g) În scopul aplicării prezentului 
articol, normele aplicabile în domeniul 
ajutoarelor de stat sunt cele în vigoare la 
momentul în care autoritatea de 
management sau fondul de fonduri 
angajează în mod contractual contribuții 
de program pentru un instrument 
financiar sau atunci când instrumentul 
financiar angajează în mod contractual 
contribuții de program pentru destinatari 
finali, după caz.

Or. en

Amendamentul 16
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3h) Comisia este împuternicită să adopte, 
în conformitate cu articolul 142, acte 
delegate care să stabilească norme 
specifice suplimentare privind 
achiziționarea de terenuri și combinarea 
de asistență tehnică cu instrumente 
financiare.

Or. en
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Amendamentul 17
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Punerea în aplicare a instrumentelor 
financiare

Punerea în aplicare a instrumentelor 
financiare

(1) Atunci când aplică articolul 32, 
autoritățile de management pot oferi o 
contribuție financiară pentru următoarele 
instrumente financiare:

(1) Atunci când aplică articolul 32, 
autoritățile de management pot oferi o 
contribuție financiară pentru următoarele
instrumente financiare:

(a) instrumentele financiare instituite la 
nivelul Uniunii, gestionate direct sau 
indirect de Comisie;

(a) instrumentele financiare instituite la 
nivelul Uniunii, gestionate direct sau 
indirect de Comisie;

(b) instrumentele financiare instituite la 
nivel național, transnațional, regional sau 
transfrontalier, gestionate de autoritatea de 
management sau sub responsabilitatea 
acesteia.

(b) instrumentele financiare instituite la 
nivel național, transnațional, regional sau 
transfrontalier, gestionate de autoritatea de 
management sau sub responsabilitatea 
acesteia.

(2) Titlul [VIII] din regulamentul 
financiar se aplică instrumentelor 
financiare menționate la alineatul (1) 
litera (a). Contribuțiile fondurilor CSC la 
instrumentele financiare prevăzute la 
alineatul (1) litera (a) se introduc în conturi 
separate și sunt utilizate, în acord cu 
obiectivele fondurilor CSC respective, în 
scopul de a sprijini acțiuni și destinatari 
finali în concordanță cu programul sau 
programele din care sunt efectuate aceste 
contribuții.

(2) Contribuțiile fondurilor structurale și 
de investiții europene la instrumentele 
financiare prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) se introduc în conturi separate și 
sunt utilizate, în acord cu obiectivele 
fondurilor structurale și de investiții 
europene respective, în scopul de a sprijini 
acțiuni și destinatari finali în concordanță 
cu programul sau programele din care sunt 
efectuate aceste contribuții. În lipsa unor 
exceptări prevăzute explicit, contribuțiile 
la astfel de instrumente financiare fac 
obiectul dispozițiilor prezentului 
regulament. Prin aceasta nu se aduce 
atingere normelor care reglementează 
instituirea și funcționarea instrumentelor 
financiare în condițiile regulamentului 
financiar, cu excepția cazului în care ele 
intră în conflict cu normele RDC, situație 
în care prevalează acestea din urmă.

(3) Pentru instrumentele financiare (3) Pentru instrumentele financiare 
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prevăzute la alineatul (1) litera (b), 
autoritatea de management poate oferi o 
contribuție financiară pentru următoarele 
instrumente financiare:

prevăzute la alineatul (1) litera (b), 
autoritatea de management poate oferi o 
contribuție financiară pentru următoarele 
instrumente financiare:

(a) instrumente financiare care respectă 
termenii și condițiile standard stabilite de 
Comisie prin intermediul actelor de punere 
în aplicare în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 143 
alineatul (3);

(a) instrumente financiare care respectă 
termenii și condițiile standard stabilite de 
Comisie prin intermediul actelor de punere 
în aplicare în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 143 
alineatul (3);

(b) instrumentele financiare deja existente 
sau nou create care sunt concepute special 
în vederea atingerii scopului propus și 
care respectă normele Uniunii și normele 
naționale aplicabile.

(b) instrumentele financiare deja existente 
sau nou create care sunt concepute special 
în vederea atingerii obiectivelor specifice 
instituite în cadrul priorității.

Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 142, în care se 
prevăd normele specifice privind anumite 
tipuri de instrumente financiare 
menționate la litera (b), precum și 
produsele care pot fi furnizate prin 
intermediul acestor instrumente.

eliminat

(4) În cazul în care sprijină instrumente 
financiare menționate la alineatul (1) 
litera (b), autoritatea de management poate:

(4) În cazul în care sprijină instrumente 
financiare menționate la alineatul (1) 
litera (b), autoritatea de management poate:

(a) să investească în capitalul entităților 
juridice existente sau nou create, inclusiv 
cele finanțate din alte fonduri CSC, 
dedicate punerii în aplicare a 
instrumentelor financiare în conformitate 
cu obiectivele fondurilor CSC respective, 
care vor îndeplini sarcini de punere în 
aplicare; sprijinul pentru astfel de investiții
este limitat la sumele necesare pentru a 
pune în aplicare noile instrumente 
financiare în conformitate cu obiectivele 
prezentului regulament; sau 

(a) să investească în capitalul entităților 
juridice existente sau nou create, inclusiv 
cele finanțate din alte fonduri structurale și 
de investiții europene, dedicate punerii în 
aplicare a instrumentelor financiare în 
conformitate cu obiectivele fondurilor 
structurale și de investiții europene
respective, care vor îndeplini sarcini de 
punere în aplicare; sprijinul pentru astfel de 
entități este limitat la sumele necesare 
pentru a pune în aplicare noile investiții în 
conformitate cu dispozițiile articolului 32
și în conformitate cu obiectivele 
prezentului regulament; sau

(b) să încredințeze sarcinile de 
implementare:

(b) să încredințeze sarcinile de 
implementare:

(i) Băncii Europene de Investiții; (i) Băncii Europene de Investiții;

(ii) instituțiilor financiare internaționale în 
care un stat membru este acționar sau 

(ii) instituțiilor financiare internaționale în 
care un stat membru este acționar sau 
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instituțiilor financiare cu sediul într-un stat 
membru, care vizează realizarea intereselor 
publice sub controlul unei autorități 
publice, selectate în conformitate cu 
normele Uniunii și cu normele naționale 
aplicabile;

instituțiilor financiare cu sediul într-un stat 
membru, care vizează realizarea intereselor 
publice sub controlul unei autorități 
publice;

(iii) unui organism reglementat de dreptul 
public sau privat, selecționat în 
conformitate cu normele Uniunii și cu 
normele naționale aplicabile;

(iii) unui organism reglementat de dreptul 
public sau privat;

(c) să îndeplinească sarcinile de punere în 
aplicare în mod direct, în cazul 
instrumentelor financiare constând numai 
în împrumuturi sau garanții.

(c) să îndeplinească sarcinile de punere în 
aplicare în mod direct, în cazul 
instrumentelor financiare constând numai 
în împrumuturi sau garanții. În acest caz, 
autoritatea de management este 
considerată beneficiarul în sensul 
articolului 2 alineatul (8).
Atunci când pun în aplicare instrumentul 
financiar, organismele menționate la 
literele (a), (b) și (c) asigură 
conformitatea cu dreptul UE și cu dreptul 
național aplicabil, inclusiv cu normele 
privind fondurile structurale și de 
investiții europene, ajutorul de stat, 
achizițiile publice și standardele relevante 
și legislația aplicabilă referitoare la 
prevenirea spălării banilor, la combaterea 
terorismului și combaterea fraudei. 
Acestea nu se înființează și nu mențin 
relații de afaceri cu entități înregistrate pe 
teritorii ale căror jurisdicții nu cooperează 
cu Uniunea în ceea ce privește aplicarea 
standardelor fiscale recunoscute la nivel 
internațional și transpun aceste cerințe în 
contractele cu intermediarii financiari 
selectați.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
de stabilire a unor norme privind 
acordurile de finanțare, rolul și 
responsabilitățile entităților cărora le sunt 
încredințate sarcinile de punere în 
aplicare, precum și costurile și 
comisioanele de administrare.

eliminat
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Notă pentru traducători: Acest paragraf a fost transformat în articolul 33 alineatul (4) 
ultimul paragraf; formularea a fost modificată.

4.1.a. Atunci când un instrument 
financiar este pus în aplicare în temeiul
alineatului (4) literele (a) și (b), sub 
rezerva structurii de punere în aplicare a 
instrumentului financiar, termenii și 
condițiile pentru contribuțiile din 
programe pentru instrumentele financiare 
se stabilesc în acordurile de finanțare în 
conformitate cu ANEXA X la următoarele 
niveluri:
(a) după caz, între reprezentanții 
mandatați corespunzător ai autorității de 
management și organismul care pune în 
aplicare fondul de fonduri, și
(b) între reprezentanții mandatați 
corespunzător ai autorității de 
management sau, după caz, organismul 
care pune în aplicare fondul de fonduri și 
organismul care pune în aplicare 
instrumentul financiar.
4.1.b. Pentru instrumentele financiare 
puse în aplicare în temeiul alineatului (4) 
litera (c), termenii și condițiile pentru 
contribuțiile la instrumente financiare din 
programe se stabilesc într-un document 
de strategie în conformitate cu ANEXA X 
care urmează a fi analizat de comitetul de 
monitorizare.
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 142, acte 
delegate de stabilire a unor norme 
specifice suplimentare privind rolul, 
răspunderea și responsabilitățile 
organismelor care implementează 
instrumentele financiare, criteriile de 
selecție aferente și produsele care ar 
putea fi furnizate prin intermediul 
instrumentelor financiare, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 32. 
În termen de patru luni de la adoptarea 
prezentului regulament, Comisia notifică 
simultan Parlamentului European și 
Consiliului actele delegate adoptate în 
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conformitate cu articolul 142.

(5) Atunci când pun în aplicare 
instrumentele financiare prin fonduri ale 
fondurilor, entitățile menționate la 
alineatul (4) litera (b) punctele (i) și (ii)
pot încredința la rândul lor o parte din 
sarcinile de punere în aplicare unor 
intermediari financiari, cu condiția ca 
aceste entități să garanteze, sub propria 
responsabilitate, că intermediarii financiari 
îndeplinesc criteriile prevăzute la 
[articolele 57 și 131 alineatele (1), (1a) și
(3)] din regulamentul financiar1. 
Intermediarii financiari sunt selecționați pe 
baza unor proceduri deschise, transparente, 
proporționale și nediscriminatorii, 
evitându-se conflictele de interese.

(5) Atunci când pun în aplicare fonduri ale 
fondurilor, organismele menționate la 
alineatul (4) literele (a) și (b) pot încredința 
la rândul lor o parte din sarcinile de punere 
în aplicare unor intermediari financiari, cu 
condiția ca aceste entități să garanteze, sub 
propria responsabilitate, că intermediarii 
financiari îndeplinesc criteriile prevăzute la 
articolul 140 alineatele (1), (2) și (4) din 
regulamentul financiar1. Intermediarii 
financiari sunt selecționați pe baza unor 
proceduri deschise, transparente, 
proporționale și nediscriminatorii, 
evitându-se conflictele de interese.

(6) Entitățile menționate la alineatul (4) 
litera (b) cărora le-au fost încredințate 
sarcini de punere în aplicare deschid 
conturi fiduciare în nume propriu și în 
numele autorității de management. 
Activele deținute în aceste conturi 
fiduciare sunt administrate în conformitate 
cu principiul bunei gestiuni financiare, 
respectă normele prudențiale 
corespunzătoare și dispun de lichidități 
adecvate.

(6) Organismele menționate la alineatul (4) 
litera (b) cărora le-au fost încredințate 
sarcini de punere în aplicare deschid 
conturi fiduciare în nume propriu și în 
numele autorității de management sau 
înființează instrumentul financiar ca 
entitate separată de finanțare în cadrul 
unei instituții financiare. În cazul unei 
entități separate de finanțare, 
contabilitatea separată distinge resursele 
din programe investite în instrumentul 
financiar de celelalte resurse disponibile 
în instituția financiară. Activele deținute 
în conturi fiduciare și aceste entități de 
finanțare separate sunt administrate în 
conformitate cu principiul bunei gestiuni 
financiare, respectă normele prudențiale 
corespunzătoare și dispun de lichidități 
adecvate.
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(6a) Contribuțiile publice și private de la 
nivel național, inclusiv, dacă este cazul, 
contribuțiile în natură menționate la 
articolul 32 alineatul (8), pot fi furnizate 
la nivelul fondului de fonduri, la nivelul 
instrumentului financiar sau la nivelul 
destinatarilor finali, în conformitate cu 
normele specifice fondurilor.

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 142, de stabilire a unor norme 
detaliate privind cerințele specifice 
referitoare la transferul și gestionarea 
activelor gestionate de entități cărora le 
sunt încredințate sarcini de punere în 
aplicare, precum și la conversia activelor 
din euro în monedele naționale.

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 142, de stabilire a unor norme 
detaliate privind cerințele specifice 
referitoare la transferul și gestionarea 
activelor gestionate de entități cărora le 
sunt încredințate sarcini de punere în 
aplicare, precum și la conversia activelor 
din euro în monedele naționale.

Or. en

Amendamentul 18
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele acreditate în conformitate 
cu articolul 64 nu efectuează verificări la 
fața locului ale unor operațiuni ce cuprind 
instrumente financiare puse în aplicare în 
temeiul articolului 33 alineatul (1) 
litera (a). Ele primesc periodic rapoarte de 
control de la organismele însărcinate cu 
punerea în aplicare a acestor instrumente 
financiare.

(1) Organismele desemnate în 
conformitate cu articolul 113a pentru 
FEDER, FC, FSE, FEPAM și în 
conformitate cu articolul 72 din RDR 
pentru FEADR nu efectuează verificări la 
fața locului ale unor operațiuni ce cuprind 
instrumente financiare puse în aplicare în 
temeiul articolului 33 alineatul (1) 
litera (a). Ele primesc periodic rapoarte de 
control de la organismele însărcinate cu 
punerea în aplicare a acestor instrumente 
financiare.

Or. en
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Amendamentul 19
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) plăți către destinatarii finali; (a) plăți către destinatarii finali și, în 
cazurile menționate la articolul 32 
alineatul (5), plăți în beneficiul 
destinatarilor finali;

Or. en

Amendamentul 20
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Costurile și comisioanele de 
gestionare menționate la alineatul (1) 
litera (d) și alineatul (2) pot fi imputate de 
către organismul de punere în aplicare a 
fondului de fonduri sau de către 
organismele care pun în aplicare 
instrumentele financiare în temeiul 
articolului 33 alineatul (4) literele (a) și 
(b) și nu depășesc pragurile specificate în 
actul delegat menționat la acest alineat. 
În timp ce costurile de gestionare includ 
elemente de cost direct sau indirect 
rambursate pe baza dovezilor 
cheltuielilor, comisioanele de gestionare 
se referă la un preț convenit pentru 
servicii prestate și care se stabilesc printr-
un proces competitiv de pe piață, dacă este 
cazul. Costurile și comisioanele de 
gestionare se bazează pe o metodologie de 
calcul bazată pe performanță.
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Costurile și comisioanele de gestionare 
pot include comisioane de intermediere. 
Atunci când comisioanele de intermediere 
sau orice parte din acestea este imputată 
destinatarilor finali, nu se declară ca fiind 
cheltuieli eligibile.
Costurile și comisioanele de gestionare, 
inclusiv cele suportate pentru lucrări 
pregătitoare referitoare la instrumentul 
financiar înainte de semnarea acordului 
de finanțare relevant sunt eligibile de la 
data semnării acordului de finanțare 
relevant.
Comisia este împuternicită să adopte, prin 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 142, normele de calculare a 
costurilor și a comisioanelor de gestionare 
și de rambursare a costurilor și a 
comisioanelor de gestionare capitalizate 
pentru instrumentele bazate pe participații 
și microcredite.

Or. en

Amendamentul 21
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) alte investiții prin aceleași sau alte 
instrumente financiare, în conformitate cu 
obiectivele programului sau programelor.

(c) alte investiții prin aceleași sau alte 
instrumente financiare, în conformitate cu 
obiectivele specifice stabilite în cadrul 
unei priorități.

[Notă: această literă (c) devine litera (a) la alineatul (38) din articolul 1 din amendamentul 
Parlamentului.]

Or. en
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Amendamentul 22
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raport privind punerea în aplicare 
a instrumentelor financiare

Raport privind punerea în aplicare 
a instrumentelor financiare

(1) Autoritatea de management trimite 
Comisiei un raport specific care acoperă 
operațiunile ce cuprind instrumente 
financiare, sub forma unei anexe la raportul 
anual de implementare.

(1) Autoritatea de management trimite 
Comisiei un raport specific care acoperă 
operațiunile ce cuprind instrumente 
financiare, sub forma unei anexe la raportul 
anual de implementare.

(2) Raportul menționat la alineatul (1) 
include, pentru fiecare instrument 
financiar, următoarele informații:

(2) Raportul menționat la alineatul (1) 
include, pentru fiecare instrument 
financiar, următoarele informații:

(a) identificarea programului și a priorității 
în cadrul cărora se furnizează contribuția 
din partea fondurilor CSC;

(a) identificarea programului și a priorității 
sau a măsurii în cadrul cărora se 
furnizează contribuția din partea fondurilor 
structurale și de investiții europene;

(b) descrierea instrumentului financiar și a 
măsurilor de punere în aplicare;

(b) descrierea instrumentului financiar și a 
măsurilor de punere în aplicare;

(c) identificarea organismelor cărora le-au 
fost încredințate sarcini de punere în 
aplicare;

(c) identificarea organismelor care pun în 
aplicare instrumentele financiare și a 
organismelor care pun în aplicare 
fondurile de fonduri, dacă este cazul, 
astfel cum se menționează la articolul 33 
alineatul (1) litera (a) și la articolul 33 
alineatul (4) literele (a), (b) și (c), precum 
și a intermediarilor financiari menționați 
la articolul 33 alineatul (6);

(d) suma totală a contribuției plătite
instrumentului financiar pe program și pe 
prioritate sau măsură, astfel cum este 
inclusă în cererile de plată transmise 
Comisiei;

(d) suma totală a contribuțiilor 
programului pe prioritate sau măsură 
plătite instrumentului financiar;

(e) suma totală a contribuției plătite sau 
angajate în contractele de garantare de 
instrumentul financiar către destinatarii 
finali pe program și pe prioritate sau 
măsură, astfel cum este inclusă în cererile 
de plată transmise Comisiei;

(e) suma totală a contribuției plătite 
destinatarilor finali sau în beneficiul 
destinatarilor finali sau angajate în 
contractele de garantare de instrumentul 
financiar pentru investiții la nivelul 
destinatarilor finali, precum și costurile 
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de gestionare suportate sau comisioanele 
de gestionare plătite, pe program și pe 
prioritate sau măsură;

(f) veniturile instrumentului financiar și 
rambursările către acesta;

(f) performanța instrumentului financiar, 
inclusiv progresul înregistrat în 
înființarea și selectarea organismelor de 
punere în aplicare a instrumentului
financiar (incluzând organismul de 
punere în aplicare a fondului de fond);
(fa) dobânda și alte câștiguri generate de 
contribuția fondurilor structurale și de 
investiții europene la instrumentul 
financiar, sumele cumulate ale resurselor 
programelor restituite instrumentelor 
financiare din investiții sau din 
disponibilizări ale resurselor angajate, 
inclusiv rambursările de capital și 
câștigurile sau alte venituri sau profituri, 
precum dobânzi, comisioane de 
garantare, dividende, câștiguri din capital 
sau orice alte venituri generate de 
investiții;

(g) efectul multiplicator al investițiilor 
realizate de instrumentul financiar și 
valoarea investițiilor și participărilor;

(g) progresele în obținerea efectului
multiplicator al investițiilor realizate de 
instrumentul financiar și valoarea 
investițiilor și participărilor;

(ga) valoarea investițiilor de capital, în 
ceea ce privește anii anteriori;

(h) contribuția instrumentului financiar la 
îndeplinirea indicatorilor programului și
priorității în cauză.

(h) contribuția instrumentului financiar la 
îndeplinirea indicatorilor priorității sau 
măsurii în cauză.

Informațiile de la literele (g) și (h) pot fi 
incluse numai în anexa la rapoartele 
anuale de implementare transmise în 
2017 și 2019, precum și în raportul final. 
Obligațiile privind monitorizarea, astfel 
cum figurează la literele (a) și (h), nu se 
aplică la nivelul de final.
(2a) Comisia adoptă , printr-un act de 
punere în aplicare în conformitate cu 
procedura de examinare stabilită la 
articolul 143 alineatul (3), măsuri pentru 
condiții uniforme privind modelele de 
utilizat la momentul monitorizării și 
raportării cu privire la instrumentele 
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financiare și al raportării informațiilor de 
monitorizare către Comisie.
(2b) În fiecare an, începând din 2016, în 
termen de șase luni de la termenul-limită 
de depunere a rapoartelor anuale de 
punere în aplicare menționate la 
articolul 101 alineatul (1) pentru FEDER, 
FSE și FC, la articolul 82 din 
Regulamentul FEADR pentru FEADR și 
în dispozițiile relevante din normele 
specifice fondurilor pentru FEPAM, 
Comisia furnizează rezumate ale datelor 
privind progresul înregistrat în finanțarea 
și în punerea în aplicare a instrumentelor 
financiare, transmise de autoritățile de 
management în conformitate cu prezentul 
articol. Aceste rezumate sunt transmise 
Parlamentului European și Consiliului și 
sunt puse la dispoziția publicului.

(3) Comisia adoptă, printr-un act de 
punere în aplicare, în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3), condițiile
uniforme privind monitorizarea și 
comunicarea către Comisie a 
informațiilor privind monitorizarea, 
inclusiv pentru instrumentele financiare 
menționate la articolul 33 alineatul (1) 
litera (a).

(3) Comisia asigură condiții uniforme 
pentru punerea în aplicare a prezentului 
articol adoptând, prin acte de punere în 
aplicare, în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 143 
alineatul (3), modelele de utilizat în cazul 
raportării privind instrumentele financiare 
către Comisie.

Or. en

Amendamentul 23
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

Operațiuni generatoare de venituri Operațiuni generatoare de venituri nete 
ulterior finalizării lor
(-1a) Prezentul articol se aplică 
operațiunilor care generează venituri nete 
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ulterior finalizării lor. În sensul 
prezentului articol, „venituri nete” 
înseamnă intrările de numerar plătite 
direct de utilizatori pentru bunurile sau 
serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi 
redevențe suportate direct de utilizatori 
pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea 
sau închirierea de terenuri sau clădiri, 
sau plăți pentru servicii, mai puțin 
eventualele costuri de funcționare și de 
înlocuire a echipamentelor cu durată 
scurtă de viață, suportate pe parcursul 
perioadei corespunzătoare. Economiile la 
costurile de funcționare generate de 
operațiunea în cauză se includ în 
categoria veniturilor nete cu excepția 
cazului în care sunt compensate de o 
reducere egală a subvențiilor de 
funcționare.
În cazul în care costul de investiție nu este 
integral eligibil pentru o cofinanțare, 
veniturile nete sunt alocate în mod 
proporțional părților eligibile și celor 
neeligibile din costul de investiție.

(1) Veniturile nete generate după 
finalizarea unei operațiuni desfășurate 
într-o perioadă de referință specifică se 
stabilesc în avans, prin una dintre 
următoarele metode:

eliminat

(a) aplicarea unui procent forfetar din 
venituri pentru tipul de operațiune vizată;

eliminat

(b) calcularea valorii curente a veniturilor 
nete ale operațiunii, luând în considerare 
aplicarea principiului „poluatorul 
plătește” și, dacă este cazul, evaluarea 
capitalului propriu, în funcție de 
prosperitatea relativă a statului membru 
în cauză.

eliminat

Notă pentru traducători: Acest paragraf a fost transformat în articolul 54 alineatul (2a) 
(nou); formularea a fost modificată.

Cheltuielile eligibile ale operațiunii care 
urmează a fi cofinanțată nu depășesc 
valoarea curentă a costului de investiție al 
operațiunii minus valoarea curentă a 
venitului net, determinate conform uneia 

eliminat
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dintre aceste metode.
Notă pentru traducători: Acest paragraf a fost transformat în articolul 54 alineatul (1a) 
(nou); formularea a fost modificată.
Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 privind definirea ratei 
forfetare menționate la litera (a) de mai 
sus.

eliminat

Notă pentru traducători: Acest paragraf a fost transformat în articolul 54 alineatul (2a) (nou) 
litera (a); formularea a fost modificată.

Comisia adoptă metodologia de la 
litera (b) prin acte de punere în aplicare, 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 143 
alineatul (3).

eliminat

Notă pentru traducători: Acest paragraf a fost transformat în articolul 54 alineatul (2a) (nou) 
litera (b); formularea a fost modificată.

(1a) Cheltuielile eligibile ale operațiunii 
care urmează a fi cofinanțată din 
resursele fondurilor se reduc în prealabil 
în funcție de potențialul operațiunii de a 
genera venituri nete pe parcursul unei 
perioade de referință specifice care 
acoperă atât punerea în aplicare a 
operațiunii, cât și perioada ulterioară 
finalizării acesteia.

(2) Dacă nu este posibil din punct de 
vedere obiectiv să se stabilească în 
prealabil veniturile în conformitate cu 
metodele prevăzute la alineatul (1), 
veniturile nete generate în termen de trei 
ani de la încheierea unei operațiuni sau 
până la 30 septembrie 2023, oricare dintre 
aceste date este mai apropiată, se deduc 
din cheltuielile declarate Comisiei.

eliminat

Notă pentru traducători: Acest paragraf a fost transformat în articolul 54 alineatul (4b) 
(nou); formularea a fost modificată.

(2a) Veniturile nete potențiale ale 
operațiunii se determină în prealabil 
utilizând una dintre următoarele metode 
selectate de autoritatea de management 
pentru un sector, un subsector sau un tip 
de operațiune:
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(a) aplicarea unui procent forfetar din 
veniturile nete pentru sectorul sau 
subsectorul aplicabil operațiunii, astfel 
cum este definit în anexa [XXX] sau în 
oricare dintre actele delegate menționate 
în continuare.
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 142, 
în cazurile justificate în mod 
corespunzător, în vederea modificării 
anexei prin ajustarea ratelor forfetare 
stabilite în anexa [XXX], ținând seama de 
datele istorice și de potențialul de 
recuperare a costurilor, precum și de 
principiul „poluatorul plătește”, după caz.
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 142 
de stabilire a ratelor forfetare pentru 
sectoare sau subsectoare din domeniul 
TIC, al cercetării, al dezvoltării și inovării 
și al eficienței energetice1. Comisia 
notifică Parlamentului European și 
Consiliului actele delegate până la 
30 iunie 2015, cel târziu.
1 Declarația Comisiei se găsește la 
sfârșitul acestui tabel.
În plus, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 142, în cazurile justificate în 
mod corespunzător, pentru sectoare sau 
subsectoare suplimentare, inclusiv 
subsectoare din sectoarele menționate în 
anexa [XXX] care intră sub incidența 
obiectivelor tematice definite la articolul 9 
și care sunt finanțate din fondurile 
structurale și de investiții europene.
Atunci când se aplică această metodă, se 
consideră că toate veniturile nete generate 
în cursul punerii în aplicare a operațiunii 
și după finalizarea acesteia sunt luate în 
calcul prin aplicarea ratei forfetare și, 
prin urmare, nu sunt deduse ulterior din 
cheltuielile eligibile ale operațiunii;
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(b) calcularea veniturilor nete actualizate 
ale operațiunii, ținând seama de perioada 
de referință adecvată pentru sectorul sau 
subsectorul aplicabil operațiunii, de
rentabilitatea așteptată în mod normal de 
la categoria de investiții în cauză, de 
aplicarea principiului „poluatorul 
plătește” și, după caz, de considerații de 
echitate legate de prosperitatea relativă a 
statului membru sau a regiunii în cauză.
În cazul în care o rată forfetară pentru un 
nou sector sau subsector a fost stabilită 
prin adoptarea unui act delegat, o 
autoritate de management poate alege să 
aplice metoda prevăzută la litera (a) 
pentru noile operațiuni legate de sectorul 
sau subsectorul în cauză.
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
de stabilire a metodelor menționate la 
litera (b).
Atunci când se aplică această metodă, 
veniturile nete generate în cursul punerii 
în aplicare a operațiunii, rezultate din 
surse de venituri care nu au fost luate în 
considerare în momentul determinării 
veniturilor nete potențiale ale operațiunii, 
sunt deduse din cheltuielile eligibile ale 
operațiunii cel târziu în momentul 
prezentării de către beneficiar a cererii 
finale de plată.

(3) Alineatele (1) și (2) se aplică numai 
operațiunilor al căror cost total depășește 
1 000 000 EUR.

eliminat

Notă pentru traducători: Acest paragraf a fost transformat în articolul 54 alineatul (4c) (nou) 
litera (b); formularea a fost modificată.

(3a) Metoda prin care se deduc veniturile 
nete din cheltuielile eligibile ale 
operațiunii incluse în cererea de plată 
depusă la Comisie se stabilește în 
conformitate cu normele naționale.

(4) Prezentul articol nu se aplică FSE. eliminat
Notă pentru traducători: Acest paragraf a fost transformat în articolul 54 alineatul (4c) (nou) 
litera (a); formularea a fost modificată.
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(4a) Ca alternativă la aplicarea metodelor 
prevăzute la alineatul (3), rata maximă de 
cofinanțare menționată la articolul 53 
alineatul (1) poate fi redusă, la cererea 
unui stat membru, în momentul adoptării 
unui program corespunzător unei 
priorități sau măsuri, în cadrul căreia 
toate operațiunile care urmează să fie 
sprijinite în temeiul respectivei priorități 
sau măsuri ar putea aplica o rată 
forfetară uniformă, în conformitate cu 
alineatul (3) litera (a). Reducerea nu este 
mai mică decât suma calculată prin 
înmulțirea ratei maxime de cofinanțare a 
Uniunii, aplicabilă în temeiul normelor 
specifice fondurilor, cu rata forfetară 
corespunzătoare prevăzută la alineatul (3) 
litera (a).
Atunci când se aplică această metodă, se 
consideră că toate veniturile nete generate 
în cursul punerii în aplicare a operațiunii 
și după finalizarea acesteia sunt luate în 
calcul prin aplicarea ratei de cofinanțare 
reduse și, prin urmare, nu sunt deduse 
ulterior din cheltuielile eligibile ale 
operațiunii.
(4b) Dacă nu este posibil din punct de 
vedere obiectiv să se stabilească în 
prealabil veniturile în conformitate cu 
una dintre metodele prevăzute la 
alineatul (3) sau (5), veniturile nete 
generate în termen de trei ani de la 
finalizarea unei operațiuni sau până la 
30 septembrie 2023, oricare dintre aceste 
date este mai apropiată, se deduc din 
cheltuielile declarate Comisiei.
(4c) Alineatele (1)-(6) nu se aplică:
(a) operațiunilor sau părților de 
operațiuni finanțate exclusiv din FSE;
(b) operațiunilor al căror cost total eligibil 
înainte de aplicarea alineatelor (1)-(6) nu 
depășește 1 000 000 EUR;
(c) asistenței rambursabile care face 
obiectul obligației de rambursare 
integrală și premiilor;
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(d) asistenței tehnice;
(e) finanțării pentru instrumente 
financiare sau din partea lor;
(f) operațiunilor în cazul cărora 
finanțarea publică ia forma sumelor 
forfetare sau a costurilor unitare conform 
baremului standard;
(g) operațiunilor puse în aplicare în 
cadrul unui plan de acțiune comun;
(h) operațiunilor în cazul cărora sumele 
sau ratele finanțării sunt definite în 
anexa 1 la Regulamentul FEADR.
Fără a ține seama de litera (b), în cazul în 
care un stat membru aplică alineatul (5), 
el poate include în prioritatea sau măsura 
relevantă operațiunile ale căror costuri 
totale eligibile înainte de aplicarea 
alineatelor (1)-(6) nu depășesc 
1 000 000 EUR.

(5) Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
operațiunilor care intră sub incidența 
normelor privind ajutoarele de stat sau 
sprijinului către sau din instrumentele 
financiare.

eliminat

Notă pentru traducători: Acest paragraf a fost transformat în articolul 54 alineatul (4c) (nou) 
litera (e); formularea a fost modificată.

Or. en

Amendamentul 24
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențele și responsabilitățile Comisiei Competențele și responsabilitățile Comisiei

(1) Comisia verifică pe baza informațiilor 
disponibile, ținând seama inclusiv de 
procedura de acreditare, declarația 
anuală de management, rapoartele anuale

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

și control, documentele furnizate în 
fiecare an de către organismele 
desemnate în temeiul articolului 59 
alineatul (5) din regulamentul financiar, 
rapoartele de control, rapoartele de 
implementare anuale și auditurile realizate 
de organismele naționale și ale Uniunii, 
dacă statele membre au instituit sisteme de 
gestiune și control care respectă prezentul 
regulament și normele specifice fondurilor 
și dacă aceste sisteme funcționează în mod 
eficace pe durata punerii în aplicare a 
programelor.

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

(2) Funcționarii sau reprezentanții 
autorizați ai Comisiei pot efectua audituri 
la fața locului sau controale după un 
preaviz de cel puțin 12 zile lucrătoare 
adresat autorității naționale competente, 
cu excepția cazurilor de urgență. Comisia 
respectă principiul proporționalității, 
având în vedere necesitatea de a evita 
repetarea inutilă a auditurilor sau a 
controalelor realizate de către statele 
membre, nivelul de risc pentru bugetul 
Uniunii și necesitatea de a reduce sarcina 
administrativă pentru beneficiari, în 
conformitate cu normele specifice 
fondului. Aceste audituri sau controale pot 
include, în special, verificarea funcționării 
eficace a sistemelor de gestiune și control 
în cadrul unui program sau unei părți a 
acestuia, precum și evaluarea bunei 
gestiuni financiare a operațiunilor din 
cadrul programelor. Funcționarii statului 
membru sau reprezentanții autorizați ai 
acestora pot să participe la aceste audituri
sau controale.

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

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

Competențele prevăzute la prezentul 
alineat nu afectează aplicarea dispozițiilor 
naționale care rezervă anumite acte 
agenților specific desemnați de legislația 
națională. Funcționarii Comisiei sau 
reprezentanții săi autorizați nu participă, 
printre altele, la vizite la domiciliu sau la 
interogarea oficială a persoanelor în 
temeiul legislației naționale. Cu toate 
acestea, ei au acces la informațiile obținute 
în acest mod.

Competențele prevăzute la prezentul 
alineat nu afectează aplicarea dispozițiilor 
naționale care rezervă anumite acte 
agenților specific desemnați de legislația 
națională. Funcționarii Comisiei sau 
reprezentanții săi autorizați nu participă, 
printre altele, la vizite la domiciliu sau la 
interogarea oficială a persoanelor în 
temeiul legislației naționale. Cu toate 
acestea, ei au acces la informațiile obținute 
în acest mod, fără a aduce atingere 
competențelor instanțelor judecătorești 
naționale și respectând pe deplin 
drepturile fundamentale ale subiecților 
juridici în cauză.

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

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

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 25
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cel puțin 25% din resursele fondurilor 
structurale pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate, 40% pentru regiunile de 

(3) Pentru a se asigura că sunt 
direcționate suficiente investiții către 
ocupare a forței de muncă în rândul 
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tranziție și 52% pentru regiunile mai 
dezvoltate din fiecare stat membru sunt 
alocate FSE. În sensul prezentei dispoziții, 
contribuțiile pentru un stat membru 
acordate prin intermediul [instrumentului 
de ajutor alimentar pentru persoanele 
defavorizate] se consideră ca fiind o parte a 
cotei din fondurile structurale alocate FSE.

tinerilor, mobilitatea forței de muncă, 
cunoaștere, incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, cota de resurse ale 
fondurilor structurale disponibilă pentru 
programarea programelor operaționale în 
cadrul obiectivului privind investițiile 
pentru creșterea economică și crearea de 
locuri de muncă, alocată de FSE în 
fiecare stat membru, nu este mai mică 
decât cota din FSE corespunzătoare 
pentru respectivul stat membru, observată 
în programele operaționale pentru 
obiectivul privind convergența, 
competitivitate regională și ocuparea 
forței de muncă pentru perioada 2007-
2013. La această cotă se adaugă o sumă 
suplimentară pentru fiecare stat membru, 
stabilită în conformitate cu metoda 
prevăzută în anexa IIIc, pentru a se 
asigura că cota din FSE exprimată sub 
formă de procente din totalul resurselor 
combinate pentru fonduri structurale și 
pentru Fondul de coeziune la nivelul UE, 
excluzând finanțarea din Fondul de 
coeziune pentru infrastructura de 
transport din cadrul mecanismului 
Conectarea Europei, menționată la 
articolul 84 alineatul (4), și finanțarea din 
fondurile structurale pentru ajutorarea 
celor mai defavorizate persoane, 
menționată la articolul 84 alineatul (5), 
din statele membre nu este mai mică de 
23,1 %. În sensul prezentei dispoziții, 
investițiile furnizate din FSE Inițiativei 
privind ocuparea forței de muncă în 
rândul tinerilor se consideră ca fiind o 
parte a cotei din fondurile structurale 
alocate FSE.

Or. en

Amendamentul 26
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propunere de regulament
Articolul 91

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informații care trebuie prezentate 
Comisiei

Informații necesare în vederea aprobării 
proiectelor majore

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

(1) Înainte de aprobarea unui proiect 
major, autoritatea de management se 
asigură că sunt disponibile următoarele 
informații:

(a) informații privind organismul care va 
fi responsabil pentru punerea în aplicare a 
proiectului major și privind capacitatea sa;

(a) organismul responsabil pentru punerea 
în aplicare a proiectului major și 
capacitatea sa;

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

(b) o descriere a investițiilor și locul de 
plasare a investițiilor ;

(c) costul total și costul eligibil total, luând 
în considerare cerințele stabilite la 
articolul 54;

(c) costul total și costul eligibil total, luând 
în considerare cerințele stabilite la 
articolul 54;

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

(d) studiile de fezabilitate efectuate, 
inclusiv analiza opțiunilor și rezultatele;

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

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

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

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

(g) coerența cu axele prioritare relevante 
ale programului sau programelor 
operaționale respective și contribuția 
preconizată a acestuia (acestora) la 
realizarea obiectivelor specifice prevăzute 
de aceste axe prioritare;

(g) coerența cu axele prioritare relevante 
ale programului operațional sau ale
programelor operaționale respective și 
contribuția preconizată a acestora la 
realizarea obiectivelor specifice prevăzute 
de aceste axe prioritare și contribuția 
preconizată la dezvoltarea 
socioeconomică;

(h) planul de finanțare care să indice suma 
totală planificată a resurselor financiare și 
suma prevăzută pentru contribuția din 
partea fondurilor, a BEI, și toate celelalte 

(h) planul de finanțare care să indice suma 
totală planificată a resurselor financiare și 
suma prevăzută pentru contribuția din 
partea fondurilor, a BEI, și toate celelalte 
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surse de finanțare, împreună cu indicatorii 
fizici și financiari pentru monitorizarea 
evoluției, ținând seama de riscurile 
identificate;

surse de finanțare, împreună cu indicatorii 
fizici și financiari pentru monitorizarea 
evoluției, ținând seama de riscurile 
identificate;

(i) un calendar de execuție a proiectului 
major și, în cazul în care se preconizează 
că perioada de implementare va fi mai 
mare decât perioada de programare, 
tranșele pentru care se cere o contribuție 
din partea fondurilor pe perioada de 
programare 2014-2020.

(i) un calendar de execuție a proiectului 
major și, în cazul în care se preconizează 
că perioada de implementare va fi mai 
mare decât perioada de programare, 
tranșele pentru care se cere o contribuție 
din partea fondurilor pe perioada de 
programare 2014-2020.

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

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
de stabilire a metodologiei care trebuie 
utilizată, pe baza celor mai bune practici 
recunoscute, la efectuarea analizei costuri-
beneficii prevăzută la litera (e), în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 143 alineatul (2).

La inițiativa unui stat membru, 
informațiile menționate la articolul 91 
literele (a)-(i) pot fi evaluate de experți 
independenți care beneficiază de asistență 
tehnică din partea Comisiei sau, în acord 
cu Comisia, de alți experți independenți. 
În alte cazuri, statul membru transmite 
Comisiei informațiile prevăzute la 
articolul 91 literele (a)-(i) de îndată ce 
acestea sunt disponibile.
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
de stabilire a metodologiei care trebuie 
utilizată la efectuarea analizei calității 
unui proiect major.

Formatul pentru informațiile privind 
proiectele majore care trebuie prezentate 
trebuie să fie în conformitate cu modelul 
adoptat de către Comisie, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare. Aceste acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura consultativă 
menționată la articolul 143 alineatul (2).

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
de stabilire a formatului pentru depunerea 
informațiilor prevăzute la literele (a) și (i) 
din primul paragraf. Aceste acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura consultativă menționată la 
articolul 143 alineatul (2).

(2) Proiectele majore prezentate Comisiei 
pentru aprobare sunt cuprinse în lista 
proiectelor majore dintr-un program 
operațional. Lista este examinată de către 

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

Or. en

Amendamentul 27
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 92

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează proiectul major pe 
baza informațiilor menționate la 
articolul 91 cu scopul de a stabili dacă 
cererea de contribuție din partea 
fondurilor este justificată.

(1) În cazul în care un proiect major a fost 
evaluat pozitiv într-o analiză a calității de 
către experți independenți, pe baza 
informațiilor menționate la articolul 91, 
statul membru poate continua cu selecția 
proiectului major în conformitate cu 
articolul 114 alineatul (3). Autoritatea de 
management notifică Comisiei proiectul 
major selecționat. Această notificare 
cuprinde următoarele elemente:
(a) documentul menționat la articolul 114 
alineatul (3) litera (c), care prevede: 
(i) organismul care urmează să fie 
responsabil de punerea în aplicare a 
proiectului major;
(ii) o descriere privind investiția și locul 
de plasare a investiției, calendarul și 
contribuția preconizată a proiectului 
major la realizarea obiectivelor din cadrul 
axei sau axelor prioritare relevante;
(iii) costul total și costul eligibil total, 
luând în considerare cerințele stabilite la 
articolul 54 și
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(iv) planul de finanțare și indicatorii fizici 
și financiari pentru monitorizarea 
evoluției, ținând seama de riscurile 
identificate;
(b) analiza calității efectuată de experți 
independenți, cuprinzând indicații clare 
privind fezabilitatea și viabilitatea 
economică a proiectului major.
Contribuția financiară la proiectul major 
selecționat de statul membru este 
considerată ca fiind aprobată de către 
Comisie în lipsa unei decizii, prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare, de refuzare a contribuției 
financiare în termen de trei luni de la 
data notificării. Comisia refuză 
contribuția financiară numai pe motiv că 
a constatat o deficiență semnificativă la 
nivelul analizei independente a calității.
Comisia stabilește formatul în care 
trebuie transmisă notificarea prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare. Actele respective de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3).

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

(2) În alte cazuri, Comisia evaluează 
proiectul major pe baza informațiilor 
menționate la articolul 91 pentru a stabili 
dacă contribuția financiară solicitată 
pentru proiectul major selecționat de către 
autoritatea de management în 
conformitate cu articolul 114 alineatul (3) 
este justificată. Comisia adoptă o decizie
privind aprobarea contribuției financiare 
pentru proiectul major selecționat, prin 
intermediul unui act de punere în aplicare, 
cel târziu în termen de trei luni de la data 
transmiterii informațiilor menționate la
articolul 91.

O decizie de aprobare este condiționată de 
încheierea primului contract de lucrări în 
termen de doi ani de la data la care a fost 
luată decizia.

Aprobarea de către Comisie în temeiul 
articolului 92 alineatul (1) și al 
articolului 92 alineatul (2) este 
condiționată de încheierea primului 
contract de lucrări sau, în cazul unor 
operațiuni implementate în cadrul unor 
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structuri de PPP, de semnarea 
contractului de PPP între organismul 
public și organismul privat în termen de
trei ani de la data aprobării. La cererea 
motivată în mod corespunzător a statului 
membru, în special în cazul întârzierilor 
cauzate de proceduri administrative și 
juridice legate de punerea în aplicare a 
proiectelor majore, formulată în perioada 
de trei ani, Comisia poate adopta o 
decizie, prin intermediul unui act de 
punere în aplicare, cu privire la 
prelungirea perioadei cu maximum doi 
ani.

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

(3) În cazul în care Comisia nu aprobă 
contribuția financiară pentru proiectul
major selecționat, aceasta își prezintă 
motivele refuzului în decizia sa.

(3a) Proiectele majore notificate Comisiei 
în temeiul alineatului (1) sau prezentate 
spre aprobare în temeiul alineatului (2) 
sunt cuprinse în lista proiectelor majore 
dintr-un program operațional.

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

(4) Cheltuielile referitoare la un proiect 
major pot fi incluse într-o cerere de plată 
după notificarea menționată la 
alineatul (1) din prezentul articol sau 
după prezentarea spre aprobare 
menționată la alineatul (2). Atunci când 
Comisia nu aprobă un proiect major 
selecționat de un stat membru, declarația 
de cheltuieli în urma adoptării deciziei 
Comisiei trebuie rectificată în consecință.

Or. en

Amendamentul 28
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propunere de regulament
Articolul 92 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 92a 
Decizia cu privire la un proiect major care 
face obiectului unei puneri în aplicare 
etapizate
(1) Prin derogare de la articolul 91 
alineatul (1) al treilea paragraf și de la 
articolul 92 alineatele (1) și (2), 
procedurile prevăzute în prezentul articol 
se aplică unei operațiuni care respectă 
următoarele condiții:
(a) operațiunea constă într-o a doua etapă 
sau o etapă ulterioară a unui proiect 
major din cadrul perioadei de programare 
anterioare pentru care etapa sau etapele 
anterioare au fost aprobate de Comisie 
până la 31 decembrie 2015, cel târziu, în 
temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006 al Consiliului; sau, în cazul 
statelor membre care au aderat la Uniune 
după 1 ianuarie 2013, până la 
31 decembrie 2016;
(b) suma costurilor eligibile totale ale 
tuturor etapelor proiectului major 
depășesc nivelurile respective prevăzute la 
articolul 90;
(c) cererea privind proiectul major și 
evaluarea de către Comisie în cadrul 
perioadei de programare anterioare a 
vizat toate etapele planificate;
(d) nu există modificări substanțiale ale 
informațiilor menționate la articolul 91 
alineatul (1) pentru proiectul major, 
comparativ cu informațiile furnizate 
pentru cererea privind proiectul major 
prezentată în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului, în special în ceea ce privește 
costul eligibil total;
(e) etapa proiectului major care urmează 
să fie pusă în aplicare în cadrul perioadei 
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de programare anterioare este sau va fi 
pregătită pentru a fi utilizată în scopul 
avut în vedere al acesteia, astfel cum se 
specifică în decizia Comisiei, până la 
termenul de prezentare a documentelor de 
închidere pentru programul sau 
programele operaționale relevante.
(2) Statul membru poate proceda la 
selectarea proiectului major în 
conformitate cu articolul 114 alineatul (3) 
și poate prezenta notificarea care conține 
toate elementele prevăzute la articolul 92 
alineatul (1) litera (a) împreună cu 
confirmarea sa că a fost îndeplinită 
condiția prevăzută la alineatul (1) 
litera (d). Nu este necesară o analiză a 
calității efectuată de experți independenți.
(3) Contribuția financiară la proiectul 
major selecționat de statul membru este 
considerată ca fiind aprobată de către 
Comisie în lipsa unei decizii, prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare, de refuzare a contribuției 
financiare pentru proiectul major în 
termen de trei luni de la data notificării. 
Comisia refuză contribuția financiară 
numai în cazul în care au avut loc 
modificări substanțiale ale informațiilor 
menționate la alineatul (1) litera (d) sau 
dacă proiectul major nu este conform cu 
axa prioritară relevantă a programului 
sau a programelor operaționale vizate.
(4) Se aplică dispozițiile articolului 92 
alineatele (3)-(6).

Or. en

Amendamentul 29
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propunere de regulament
Articolul 108

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistență tehnică la inițiativa Comisiei Asistență tehnică la inițiativa Comisiei
Fondurile pot sprijini asistența tehnică în 
limitele unui plafon de 0,35% din alocația 
lor anuală respectivă.

Fondurile, în conformitate cu deducerile 
prevăzute la articolul 83 alineatul (3), pot 
sprijini asistența tehnică în limitele unui 
plafon de 0,35 % din alocația lor anuală 
respectivă.

Or. en

Amendamentul 30
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asistența tehnică a statelor membre Asistența tehnică a statelor membre

(1) Fiecare dintre fonduri poate finanța 
operațiuni de asistență tehnică eligibile în 
temeiul oricăruia din celelalte fonduri.
Valoarea fondurilor alocate pentru 
asistența tehnică se limitează la 4% din 
suma totală a fondurilor alocate pentru 
programele operaționale din fiecare 
categorie de regiune din cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă.

(1) Valoarea fondurilor alocate pentru 
asistența tehnică se limitează la 4 % din 
suma totală a fondurilor alocate pentru 
programele operaționale într-un stat 
membru din fiecare categorie de regiune, 
dacă este cazul, din cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă.

(1a) Fiecare dintre fonduri poate finanța 
operațiuni de asistență tehnică eligibile în 
temeiul oricăruia dintre celelalte fonduri. 
Fără a aduce atingere alineatului (1), 
alocarea pentru asistență tehnică din 
partea unui fond nu depășește 10 % din 
suma totală alocată din acest fond pentru 
programele operaționale dintr-un stat 
membru, pentru fiecare categorie de 
regiune, dacă este cazul, din cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
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creștere și locuri de muncă.
(1b) Prin derogare de la articolul 60 
alineatele (1) și (2), operațiunile de 
asistență tehnică pot fi implementate în 
afara zonei vizate de program, însă pe 
teritoriul Uniunii, cu condiția ca 
operațiunile respective să fie destinate 
programului operațional sau, în cazul 
unui program operațional de asistență 
tehnică, să fie destinate celorlalte 
programe vizate.
(1c) În cazul în care alocările din 
fondurile structurale menționate la 
alineatul (1) sunt utilizate pentru 
sprijinirea operațiunilor de asistență 
tehnică legate de mai multe categorii de 
regiuni, cheltuielile legate de operațiuni 
pot fi implementate în cadrul unei axe 
prioritare, combinând diferite categorii de 
regiuni, și atribuite proporțional, ținându-
se seama de alocările pentru fiecare 
categorie de regiuni ca parte din alocările 
totale în folosul statului membru în cauză.
(1d) Prin derogare de la alineatul (1), 
atunci când suma totală a fondurilor 
alocate unui stat membru în cadrul 
obiectivului privind investițiile pentru 
creștere și locuri de muncă este mai mică 
de 1 miliard EUR, suma alocată asistenței 
tehnice poate crește până la minimum 
6 % sau 50 000 000 EUR.

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

(2) Asistența tehnică ia forma unei axe 
prioritare de tip monofond, în cadrul unui 
program operațional sau al unui program 
operațional specific ori ambele.

(3) Alocarea pentru asistență tehnică din 
partea unui fond nu depășește 10% din 
suma totală alocată din acest fond pentru 
programele operaționale dintr-un stat 
membru, pentru fiecare categorie de 
regiune, din cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere și locuri de 
muncă.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 31
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatele 3 și 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

(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, pentru 
regiunile ultraperiferice, inclusiv finanțări 
suplimentare, și pentru statele membre 
care sunt alcătuite dintr-o singură 
regiune NUTS nivelul 2 care la data de 
1 ianuarie 2014 sunt eligibile pentru 
regimul de tranziție al Fondului de 
coeziune;

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

(c) 80 % pentru regiunile de tranziție și 
pentru regiunile care au fost eligibile 
pentru finanțare în temeiul sprijinului de 
tranziție în conformitate cu articolul 8 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006;

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

eliminat

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

eliminat

(f) 50 % pentru regiunile mai dezvoltate, (f) 50 % pentru regiunile mai dezvoltate, 
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altele decât cele menționate la litera (d). altele decât cele menționate la litera (c).
Rata de cofinanțare la nivelul fiecărei axe 
prioritare a programelor operaționale în 
cadrul obiectivului de cooperare teritorială 
europeană nu depășește 75 %.

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

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

(4) Rata de cofinanțare a alocării 
suplimentare pentru regiunile NUTS 
nivelul 2 care îndeplinesc criteriile 
stabilite la articolul 2 din Protocolul nr. 6 
la Tratatul privind aderarea Austriei, 
Finlandei și Suediei nu va depăși 50 %.

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

Responsabilitățile statelor membre Responsabilitățile statelor membre

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

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

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

(2) Statele membre au obligația de a 
preveni, detecta și corecta neregulile și 
recuperează sumele plătite necuvenit, 
împreună cu dobânzile eventuale de 
întârziere. Acestea notifică neregulile care 
depășesc 10 000 EUR în contribuții de la 
fonduri Comisiei și informează Comisia cu 
privire la evoluția semnificativă a 
procedurilor administrative și juridice.

Statele membre nu notifică Comisiei 
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neregulile în următoarele cazuri:
(a) cazurile în care neregulile constau 
numai în neexecutarea, în totalitate sau 
parțial, a unei operațiuni care face parte 
din cofinanțarea programului operațional 
și care se datorează falimentului 
beneficiarului;
(b) cazurile aduse în atenția autorității de 
management sau a autorității de 
certificare de către beneficiar în mod 
voluntar și înainte de constatarea 
efectuată de una dintre acestea, indiferent 
dacă a avut loc înainte sau după plata 
contribuției publice;
(c) cazurile care sunt depistate și corectate 
de autoritatea de management sau de 
autoritatea de certificare anterior 
includerii cheltuielilor în cauză într-o 
declarație de cheltuieli transmisă 
Comisiei.
În toate celelalte cazuri, în special în cele 
care preced un faliment sau în cazurile de 
suspiciuni de fraudă, neregulile detectate 
sunt raportate Comisiei împreună cu 
măsurile de prevenire și de corecție 
aferente.

În cazul în care sumele plătite în mod 
necuvenit unui beneficiar nu pot fi 
recuperate din cauza greșelii sau neglijenței 
unui stat membru, respectivul stat membru 
este responsabil de rambursarea sumelor în 
cauză către bugetul general al Uniunii.

În cazul în care sumele plătite în mod 
necuvenit unui beneficiar nu pot fi 
recuperate din cauza greșelii sau neglijenței 
unui stat membru, respectivul stat membru 
este responsabil de rambursarea sumelor în 
cauză către bugetul general al Uniunii. 
Statele membre pot decide să nu 
recupereze o sumă plătită în mod 
nejustificat dacă suma care trebuie 
recuperată de la beneficiar nu depășește 
250 EUR sub forma unei contribuții de la 
fonduri, fără dobânzi.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 142 de 
stabilire a normelor detaliate privind
obligațiile statelor membre prevăzute la 
prezentul alineat.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 142 de 
stabilire a normelor detaliate suplimentare 
privind criteriile de stabilire a neregulilor 
care trebuie raportare, a datelor care 
trebuie furnizate și condițiile și 
procedurile care trebuie aplicate pentru a 
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stabili dacă sumele care nu pot fi 
recuperate sunt rambursate de către 
statele membre.

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
în conformitate cu procedura de 
consultare în temeiul articolului 143 
alineatul (2) care prevede frecvența 
raportărilor și formatul raportărilor de 
utilizat.

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

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

Sistemele facilitează interoperabilitatea cu 
cadrele naționale și cel al Uniunii și permit 
beneficiarilor să prezinte o singură dată 
toate informațiile la care se face referire la 
primul alineat.

Sistemele facilitează interoperabilitatea cu 
cadrele naționale și cel al Uniunii și permit 
beneficiarilor să prezinte o singură dată 
toate informațiile la care se face referire la 
primul alineat.

Comisia adoptă, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, norme privind schimbul 
de informații în temeiul prezentului alineat. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 143 
alineatul (3).

Comisia adoptă, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, norme privind schimbul 
de informații în temeiul prezentului alineat. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 143 
alineatul (3).

Primul, al doilea și al treilea paragraf nu se 
aplică FEPAM.

Primul, al doilea și al treilea paragraf nu se 
aplică FEPAM.

Or. en

Amendamentul 33
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Articolul 114 – alineatele 8, 9 și 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia adoptă acte delegate, în (8) Comisia este împuternicită să adopte
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conformitate cu articolul 142, de stabilire a
modalităților de schimb de informații 
menționate la alineatul (2) litera (d).

acte delegate, în conformitate cu 
articolul 142, de stabilire a normelor care 
specifică informațiile în raport cu datele 
care trebuie înregistrate și stocate în 
formă electronică în cadrul sistemului de 
monitorizare creat în temeiul 
alineatului (2) litera (d).

Comisia adoptă acte de punere în aplicare 
de stabilire a specificațiilor tehnice ale 
sistemului creat în temeiul alineatului (2) 
litera (d) Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 143 alineatul (3).

(9) Comisia adoptă acte delegate, în 
conformitate cu articolul 142, de stabilire a 
normelor privind pista de audit menționate 
la alineatul (4) litera (d).

(9) Comisia este împuternicită să adopte
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 142, de stabilire a cerințelor 
minime detaliate privind pista de audit 
menționate la alineatul (4) litera (d) cu 
privire la evidențele contabile care trebuie 
ținute și documentele justificative care 
trebuie păstrate de autoritatea de 
certificare, de autoritatea de management, 
de organismele intermediare și de 
beneficiari.

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

(10)1 Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare, în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 143 
alineatul (2), de stabilire a condițiilor 
uniforme referitoare la modelul pentru 
declarația de gestiune prevăzută la 
alineatul (4) litera (e).
1 Notă: formularea lingvistică 
corespunzătoare pentru dispozițiile IA 
urmează să fie discutată în continuare în 
urma furnizării de informații. 
INFORMAȚII furnizate de cine?

Or. en

Amendamentul 34
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propunere de regulament
Articolul 116

Textul propus de Comisie Amendamentul

Funcțiile autorității de audit Funcțiile autorității de audit
(1) Autoritatea de audit se asigură că se 
efectuează audituri ale sistemelor de 
gestiune și control, ale unui eșantion 
adecvat de operațiuni și ale conturilor 
anuale.

(1) Autoritatea de audit se asigură că se 
efectuează audituri ale bunei funcționări a
sistemului de gestiune și control din cadrul 
programului operațional și ale unui 
eșantion adecvat de operațiuni pe baza 
cheltuielilor declarate.

Cheltuielile declarate sunt auditate pe 
baza unui eșantion reprezentativ și, ca 
regulă generală, a metodelor de 
eșantionare statistice.
Metoda de eșantionare nestatistică poate 
fi utilizată în conformitate cu judecata 
profesională a autorității de audit, în 
cazuri justificate în mod corespunzător, în 
conformitate cu standarde de audit 
internaționale și, în orice caz, atunci când 
numărul operațiunilor pentru un an 
contabil este insuficient pentru a permite 
utilizarea metodei statistice.
În astfel de cazuri, eșantionul este 
suficient de mare pentru a permite 
autorității de audit să elaboreze un aviz de 
audit în conformitate cu articolul 59 
alineatul (5) litera (b) din regulamentul 
financiar.
Metoda de eșantionare nestatistică 
acoperă minimum 5 % dintre operațiunile 
pentru care cheltuielile care au fost 
declarate Comisiei pe parcursul unui an 
contabil și 10 % din cheltuielile care au 
fost declarate Comisiei pe parcursul unui 
an contabil.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 142 
pentru a stabili condițiile pe care trebuie 
să le îndeplinească auditurile respective.

eliminat

(2) În cazul în care auditurile sunt efectuate 
de un alt organism decât autoritatea de 
audit, autoritatea de audit se asigură că 

(2) În cazul în care auditurile sunt efectuate 
de un alt organism decât autoritatea de 
audit, autoritatea de audit se asigură că 
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acest organism dispune de independența 
funcțională necesară.

acest organism dispune de independența 
funcțională necesară.

(3) Autoritatea de audit se asigură că 
lucrările de audit respectă standardele de 
audit recunoscute la nivel internațional.

(3) Autoritatea de audit se asigură că 
lucrările de audit respectă standardele de 
audit recunoscute la nivel internațional.

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

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

(5) Autoritatea de audit elaborează: (5) Autoritatea de audit elaborează:
(i) o opinie de audit cu privire la conturile 
anuale pentru anul contabil precedent, 
care se referă la integralitatea, acuratețea 
și veridicitatea conturilor anuale, 
funcționarea sistemului de gestiune și 
control, precum și la legalitatea și 
regularitatea operațiunilor subiacente;

(i) o opinie de audit în conformitate cu 
articolul 59 alineatul (5) litera (b) din 
regulamentul financiar;

(ii) un raport anual de control în care sunt 
precizate rezultatele auditurilor desfășurate 
în anul contabil precedent.

(ii) un raport de control în care sunt 
precizate principalele rezultate, inclusiv 
deficiențele constatate în sistemele de 
gestiune și control, ale auditurilor 
desfășurate în conformitate cu 
articolul 116 alineatul (1) și măsurile 
corective propuse și puse în aplicare.

Raportul menționat la punctul (ii) 
prezintă orice deficiență constatată în 
sistemul de gestiune și control și orice 
măsură corectivă întreprinsă sau propusă 
spre a fi întreprinsă.

eliminat

În cazul în care un sistem comun de În cazul în care un sistem comun de 
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gestiune și control se aplică la mai multe 
programe operaționale, informațiile 
menționate la punctul (ii) pot fi reluate într-
un raport unic.

gestiune și control se aplică la mai multe 
programe operaționale, informațiile 
menționate la punctul (ii) pot fi reluate într-
un raport unic.

(6) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, modelele 
pentru strategia de audit, opinia de audit și 
raportul anual de control, precum și 
metodologia utilizată în metoda de 
eșantionare prevăzută la alineatul (4). 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 143 
alineatul (3).

(6) Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, modelele 
pentru strategia de audit, opinia de audit și 
raportul de control. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de consultare
menționată la articolul 143 alineatul (3).

(6a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 pentru a preciza sfera și 
conținutul auditurilor operațiunilor și ale 
auditurilor conturilor, precum și metoda 
de selecție a eșantionului de operațiuni 
menționat al alineatul (1).

(7) Normele de punere în aplicare în ceea 
ce privește utilizarea datelor colectate cu 
ocazia auditurilor efectuate de funcționarii 
Comisiei sau de reprezentanții autorizați ai 
acesteia se adoptă de către Comisie în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 143 alineatul (3).

(7) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 142, de stabilire a normelor
detaliate privind utilizarea datelor 
colectate cu ocazia auditurilor efectuate de 
funcționarii Comisiei sau de reprezentanții 
autorizați ai acesteia.

Or. en

Amendamentul 35
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Anexa 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

PUNEREA ÎN APLICARE A 
INSTRUMENTELOR FINANCIARE: 
ACORDURILE DE FINANȚARE
1. Atunci când un instrument financiar 



AM\942530RO.doc 55/59 PE514.702v03-00

RO

este pus în aplicare în temeiul 
articolului 33 alineatul (4) literele (a) și 
(b) din prezentul regulament, acordul de 
finanțare include termenii și condițiile 
pentru contribuțiile programului la 
instrumentului financiar și include cel 
puțin următoarele elemente:
(a) strategia sau politica de investiții care 
include modalitățile de punere în aplicare, 
produsele financiare care urmează a fi 
oferite, destinatarii finali avuți în vedere 
și combinația preconizată cu sprijinul 
prin intermediul unui grant, după caz;
(b) un plan de afaceri sau documente 
echivalente pentru punerea în aplicare a 
instrumentului financiar, inclusiv efectul 
de levier preconizat menționat la 
articolul 32 alineatul (2);
(c) rezultatele-țintă pe care se 
preconizează că le va obține instrumentul 
financiar pentru a contribui la obiectivele 
și rezultatele specifice ale priorității 
relevante;
(d) dispoziții pentru monitorizarea punerii 
în aplicare a investițiilor și a fluxului 
ofertelor de investiții care includ 
raportarea de către instrumentul 
financiar către fondul de fonduri și/sau 
autoritatea de management pentru a 
asigura respectarea articolului 40;
(e) cerințe de audit, precum cerințe 
minime privind păstrarea documentației 
la nivelul instrumentului financiar (și la 
nivelul fondului de fonduri, după caz), și 
cerințe referitoare la păstrarea de evidențe 
contabile separate pentru diferitele forme 
de sprijin, cu respectarea articolului 32 
alineatele (5) și (6), după caz, inclusiv 
dispoziții și cerințe referitoare la accesul 
la documente al autorităților naționale de 
audit, al auditorilor Comisiei și al Curții 
de Conturi Europene pentru a asigura o 
pistă de audit clară în conformitate cu 
articolul 34;
(f) cerințe și proceduri de gestionare a 
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contribuției planificate furnizate de 
programul în conformitate cu articolul 35 
și pentru previziunea fluxului ofertelor de 
investiții (deal flow), inclusiv cerințe 
pentru conturile fiduciare/separate, astfel 
cum se precizează la articolul 33 
alineatul (8);
(g) cerințe și proceduri pentru gestionarea 
dobânzii și a altor câștiguri generate în 
sensul articolului 37, inclusiv 
operațiuni/investiții de trezorerie 
acceptabile, și răspunderea și 
responsabilitățile părților implicate;
(h) dispoziții referitoare la calculul și 
plata costurilor de gestionare suportate 
sau ale comisioanelor de gestionare ale 
instrumentului financiar;
(i) dispoziții referitoare la reutilizarea 
resurselor care pot fi atribuite contribuției 
fondurilor structurale și de investiții 
europene până la sfârșitul perioadei de 
eligibilitate cu respectarea articolului 38;
(j) dispoziții referitoare la utilizarea 
resurselor care pot fi atribuite contribuției 
fondurilor structurale și de investiții 
europene după sfârșitul perioadei de 
eligibilitate cu respectarea articolului 39, 
și o politică de ieșire din instrumentul 
financiar a contribuției din fondurile 
structurale și de investiții europene;
(k) condiții pentru o posibilă retragere sau 
o retragere parțială a contribuțiilor din 
programe pentru instrumentele 
financiare, inclusiv fondul de fonduri, 
după caz;
(l) dispoziții pentru a garanta că 
organismele care pun în aplicare 
instrumentele financiare le gestionează în 
mod independent și în conformitate cu 
standardele profesionale relevante și 
acționează în interesul exclusiv al părților 
care furnizează contribuții la 
instrumentul financiar;
(m) dispoziții privind lichidarea 
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instrumentului financiar.
În plus, atunci când instrumentele 
financiare sunt organizate printr-un fond 
de fonduri, acordul de finanțare dintre 
autoritatea de management și organismul 
care pune în aplicare fondul de fonduri 
trebuie, de asemenea, să conțină dispoziții 
privind evaluarea și selectarea 
organismelor care pun în aplicare 
instrumentele financiare, inclusiv cereri 
de exprimare a interesului sau proceduri 
de achiziții publice.
2. Documentele de strategie menționate la 
articolul 33 alineatul (4) pentru 
instrumentele financiare puse în aplicare 
în temeiul articolului 33 alineatul (4) 
litera (c) includ cel puțin următoarele 
elemente:
(a) strategia sau politica de investiții a 
instrumentului financiar, termenii și 
condițiile generale ale produselor de tip 
datorie preconizate, destinatarii avuți în 
vedere și acțiunile care urmează să fie 
sprijinite;
(b) un plan de afaceri sau documente 
echivalente pentru punerea în aplicare a 
instrumentului financiar, inclusiv efectul 
de levier preconizat menționat la 
articolul 32 alineatul (2);
(c) utilizarea și reutilizarea resurselor 
care pot fi atribuite contribuției fondurilor 
structurale și de investiții europene în 
conformitate cu articolele 37, 38 și 39 din 
RDC;
(d) monitorizarea și raportarea punerii în 
aplicare a instrumentului financiar 
pentru a asigura respectarea 
articolului 40;

Or. en

Amendamentul 36
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Propunere de regulament
Anexa IIIc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cota din FSE a resurselor fondurilor 
structurale pentru 2014-2020, excluzând 
obiectivul de cooperare teritorială 
europeană și sprijinul acordat prin 
intermediul instrumentului de ajutor 
pentru cele mai defavorizate persoane, 
este prevăzută a fi egală cu cota din FSE 
pentru acele state membre observate în 
programul din cadrul obiectivelor privind 
convergența și RCE pentru perioada 
2007-2013. În sensul acestui calcul, 
distribuția sprijinului acordat 
instrumentului de ajutor pentru cele mai 
defavorizate persoane pe stat membru este 
calculată proporțional cu distribuția 
resurselor totale din fondurile structurale 
din cadrul obiectivului referitor la 
investițiile pentru creștere economică și 
ocuparea forței de muncă pe stat membru.
2. La această cotă se adaugă o cotă 
suplimentară pentru fiecare stat membru 
stabilită pentru a se asigura că cota din 
FSE exprimată sub formă de procente din 
totalul resurselor pentru fonduri 
structurale și pentru Fondul de coeziune 
la nivelul UE, excluzând alocațiile din 
Fondul de coeziune transferate 
mecanismului Conectarea Europei și 
sprijinul acordat pentru ajutorarea celor 
mai defavorizate persoane, atinge 23,1 %.
3. Cota procentuală suplimentară care 
urmează să fie adăugată la cotele stabilite 
în prima etapă este stabilită pe baza ratei 
de ocupare a forței de muncă din statele 
membre (20-64) din anul de 
referință 2012. Pentru statele membre 
care au o rată de ocupare a forței de 
muncă de 65 % sau mai mică, cota 
suplimentară este de 1,7 %. În cazul în 
care rata de ocupare a forței de muncă 
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este de 65 %, dar nu mai mare de 70 %, 
cota suplimentară este de 1,2 %. În cazul 
în care rata de ocupare a forței de muncă 
este peste 70 %, dar nu mai mare de 75 %, 
cota suplimentară este de 0,7 %. Pentru 
statele membre care au o rată de ocupare 
a forței de muncă peste 75 %, nu este 
necesară nicio majorare.

Or. en

Amendamentul 37
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Propunere de regulament
Anexa XXX (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa XXX
Definirea ratelor forfetare pentru 
proiectele generatoare de venituri nete

Sector Rate 
forfetare

1 RUTIER 30 %
2 FEROVIAR 20 %
3 TRANSPORT 

URBAN
20 %

4 APĂ 25 %
5 DEȘEURI 

SOLIDE
20 %

Or. en


