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Amendamentul 14
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Regulamentul (UE) nr…/... 
[Regulamentul privind dispozițiile 
comune] plafonează alocările per stat 
membru la 110 % din nivelul lor în termeni 
reali în perioada 2007-2013. Este necesar 
ca statele membre afectate de această 
plafonare să fie mai bine protejate de riscul 
dezangajării automate a alocărilor din 
perioada 2007-2013.

(6) Regulamentul (UE) nr…/... 
[Regulamentul privind dispozițiile 
comune] plafonează alocările per stat 
membru la 110 % din nivelul lor în termeni 
reali în perioada 2007-2013. Este necesar 
ca statele membre afectate de această 
plafonare să fie mai bine protejate de riscul 
dezangajării automate a alocărilor din 
perioada 2007-2013. Nivelul creditelor 
pentru alte state membre va suferi chiar o 
scădere în termeni reali față de nivelul din 
perioada 2007-2013.

Or. en

Amendamentul 15
Jan Březina

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Este necesară prelungirea cu un an a 
termenului pentru calculul sumelor 
dezangajate automat din angajamentele 
bugetare anuale pentru exercițiile 
financiare 2011 și 2012, dar angajamentul 
bugetar pentru 2012, care va fi încă deschis 
la 31 decembrie 2015, trebuie justificat 
până la 31 decembrie 2015. Aceasta ar 
trebui să contribuie la îmbunătățirea 
absorbției fondurilor angajate pentru 
programele operaționale în statele membre 
care sunt afectate de plafonarea 
viitoarelor lor alocări în cadrul politicii de 

(9) Este necesară prelungirea cu un an a 
termenului pentru calculul sumelor 
dezangajate automat din angajamentele 
bugetare anuale pentru exercițiile 
financiare 2011, 2012 și 2013, dar 
angajamentul bugetar pentru 2013, care va 
fi încă deschis la 31 decembrie 2016, 
trebuie justificat până la 31 decembrie
2016. Aceasta ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea absorbției fondurilor 
angajate pentru programele operaționale în 
statele membre al căror PIB în perioada 
2001-2003 a fost mai mic de 85% din 
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coeziune la 110 % din nivelul lor în 
termeni reali în perioada 2007-2013. O 
astfel de flexibilitate se impune pentru a 
răspunde executării mai lente decât 
previziunile a programelor care afectează 
în special statele membre menționate.

media UE-25 din aceeași perioadă. O 
astfel de flexibilitate se impune pentru a 
răspunde executării mai lente decât 
previziunile a programelor care afectează 
în special statele membre menționate.

Or. en

Amendamentul 16
Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Articolul 56 alineatul (1) se modifică 
după cum urmează:
„(1) O cheltuială, inclusiv pentru 
proiecte majore, este eligibilă pentru o 
contribuție din fonduri în cazul în care a 
fost plătită efectiv la data la care 
programele operaționale au fost 
prezentate Comisiei sau la 1 ianuarie 
2007, în cazul în care data respectivă 
este anterioară primei date și la 
31 decembrie 2016. Operațiunile nu 
trebuie încheiate înaintea datei la care 
începe eligibilitatea.”

Or. en

Justificare

În conformitate cu propunerea raportorului de a prelungi dezangajarea automată cu un an, 
data finală de eligibilitate ar urma să fie 31 decembrie 2016.

Amendamentul 17
Nuno Teixeira, Tamás Deutsch, Luís Paulo Alves
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 77 – alineatele 2 și 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La articolul 77, alineatul (6) se elimină. 1. Articolul 77 se modifică după cum 
urmează:

(a) La alineatul (2), partea introductivă se 
modifică după cum urmează:
„(2) Prin derogare de la articolul 53 
alineatul (2), de la articolul 53 alineatul 
(4) a doua teză și de la plafoanele 
stabilite în anexa III, plățile 
intermediare și plățile soldului final se 
majorează cu o sumă echivalentă cu zece 
puncte procentuale în plus față de rata 
de cofinanțare aplicabilă fiecărei axe 
prioritare, dar care nu poate depăși 100 
%, care trebuie aplicată valorii 
cheltuielilor eligibile recent declarate în 
fiecare declarație de cheltuieli 
certificată, prezentată după data la care 
un stat membru îndeplinește oricare 
dintre următoarele condiții și până la 
sfârșitul perioadei de programare:” 
(b) Alineatul (6) se elimină.

Or. en

Amendamentul 18
Jan Březina

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 93 – alineatul 2b

Textul propus de Comisie Amendamentul

"(2b) Prin derogare de la alineatul (1) 
primul paragraf și de la alineatul (2), 
pentru statele membre ale căror fonduri 
alocate în cadrul politicii de coeziune în 

"(2b) Prin derogare de la alineatul (1) 
primul paragraf și de la alineatul (2), 
pentru statele membre al căror PIB în 
perioada 2001-2003 a fost mai mic de 
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perioada de programare 2014-2020 sunt 
limitate la 110 % din nivelul lor în 
termeni reali în perioada 2007-2013, 
termenul menționat la alineatul (1) este 
data de 31 decembrie a celui de-al treilea 
an care urmează anului angajamentului 
bugetar anual operat între 2007 și 2012 în 
conformitate cu programele lor 
operaționale.”

85% din media UE-25 din aceeași 
perioadă, conform listei din Anexa III, 
termenul menționat la alineatul (1) este 
data de 31 decembrie a celui de-al treilea 
an care urmează anului angajamentului 
bugetar anual operat între 2007 și 2013 în 
conformitate cu programele lor 
operaționale.”

Or. en

Justificare

Acest amendament ar ajuta statele cel mai puțin dezvoltate să folosească resursele financiare 
ale UE pentru investiții care să stimuleze creșterea economică și crearea de locuri de muncă 
și ar asigura un tratament egal în rândul statelor membre în cauză. Norma privind 
dezangajarea ar unifica condițiile de timp din cadrul actualei și viitoare perioade de 
programare, ceea ce ar ajuta țările să realizeze proiectele de investiții prevăzute și să 
folosească banii alocați pentru competitivitatea în Uniunea Europeană.

Amendamentul 19
László Surján, Tamás Deutsch

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, regulamentul se aplică 
retroactiv statelor membre începând de la 
data la care asistența financiară a fost 
pusă la dispoziția state membre, în 
conformitate cu articolul 77 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006.

Or. en


