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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia REGI a elaborat un aviz pentru Comisia ECON deoarece regulamentul-cadru pentru 
politica de coeziune, și anume Regulamentul (UE) nr. .../2013 al Parlamentului European și al 
Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire 
a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, include la articolul 21 și în 
anexa X procedura privind dezechilibrele macroeconomice ca factor declanșator pentru 
suspendarea fondurilor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru afaceri economice și 
monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Regulamentul-cadru pentru politica 
de coeziune, și anume Regulamentul (UE) 
nr. .../2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală 
și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, precum și de stabilire a 
unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, 
stabilește la articolul 21 și în anexa X că 
dezechilibrele macroeconomice, definite 
la articolul 121 alineatul (6) din tratat, 
reprezintă un factor declanșator pentru 
suspendarea fondurilor structurale și de 
investiții europene, atât în ceea ce privește 
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creditele de angajament, cât și 50% din 
creditele de plată;

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) La punctul 1 din anexa X la 
Regulamentul (UE) nr. .../2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
de stabilire a unor dispoziții comune 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului se 
stabilește reducerea procentajelor care 
trebuie deduse din totalul fondurilor 
suspendate, ținându-se seama de 
indicatorii privind șomajul, sărăcia și 
scăderea PIB-ului.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 12 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12c) Fondurile structurale și de investiții 
europene reprezintă, împreună cu Fondul 
pentru dezvoltarea rurală și Fondul 
pentru pescuit, o parte foarte 
semnificativă din investițiile publice ale 
multor state membre ale UE. Prin 
urmare, suspendarea acestora ar putea 
provoca o creștere bruscă a 
dezechilibrelor macroeconomice în statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 12 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12d) Suspendarea fondurilor prin 
procedura declanșată de dezechilibrele 
macroeconomice ar trebui utilizată în 
ultimă instanță și ar trebui să se bazeze pe 
o analiză aprofundată a indicatorilor 
privind șomajul, sărăcia și reducerea 
PIB-ului.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12e) Parlamentul European sprijină 
propunerea Comisiei privind menținerea 
unei liste deschise de indicatori care să fie 
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analizați astfel cum se prevede în 
propunerea de regulament privind 
furnizarea și calitatea statisticilor pentru 
procedura privind dezechilibrele 
macroeconomice.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 12 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12f) Subliniază faptul că calitatea datelor 
statistice puse la dispoziție de statele 
membre este de mare importanță pentru 
aplicarea coerentă a procedurii privind 
dezechilibrele macroeconomice.

Or. en


