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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament 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, care fac obiectul cadrului 
strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0615),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 177 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0335/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Curții de Conturi din 15 decembrie 20111,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din [...],

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din [...],

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizele Comisiei pentru 
bugete, Comisiei pentru control bugetar, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 
Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
Comisiei pentru transport și turism, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, 
Comisiei pentru pescuit, Comisiei pentru cultură și educație și Comisiei pentru drepturile 
femeii și egalitatea între genuri (A7 0335/2011),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlul 1 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT 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, care fac obiectul cadrului 
strategic comun, precum și de stabilire a
unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului

Propunere de REGULAMENT 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 și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat cu reprezentanții autorităților
competente regionale, locale, urbane și alte 
autorități publice, cu partenerii economici 
și sociali și cu organisme care reprezintă
societatea civilă, inclusiv partenerii în 
domeniul protecției mediului, organizațiile 
neguvernamentale și organismele 
responsabile pentru promovarea egalității 
și a nediscriminării. Scopul acestor 
parteneriate ar trebui să fie respectarea 
principiului guvernanței pe mai multe 
niveluri, asigurarea asumării intervențiilor 
programate de către părțile interesate și 

(9) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, pentru fiecare program, un stat 
membru ar trebui să organizeze un 
parteneriat, în conformitate cu cadrul său 
instituțional, juridic și financiar, cu 
autoritățile competente regionale, locale, 
urbane și alte autorități publice, cu 
partenerii economici și sociali și cu 
organisme care reprezintă societatea civilă, 
inclusiv partenerii în domeniul protecției 
mediului, organizațiile neguvernamentale 
și organismele responsabile pentru 
promovarea egalității și a nediscriminării. 
Scopul acestor parteneriate ar trebui să fie 
respectarea principiului guvernanței pe mai 
multe niveluri, asigurarea asumării 



PR\899090RO.doc 7/48 PE487.740v01-00

RO

valorificarea experienței și know-how-ului 
actorilor relevanți. Comisia ar trebui 
împuternicită să adopte acte delegate care 
să prevadă un cod de conduită pentru a 
garanta că partenerii sunt implicați în 
pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

intervențiilor programate de către părțile 
interesate și valorificarea experienței și 
know-how-ului actorilor relevanți. Comisia 
ar trebui împuternicită să adopte acte 
delegate care să prevadă un cod de 
conduită pentru a garanta că partenerii sunt 
implicați în pregătirea, punerea în aplicare, 
monitorizarea și evaluarea contractelor de 
parteneriat și a programelor, în mod 
consecvent.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 4, este necesar să se consolideze principiile 
guvernanței și parteneriatului pe mai multe niveluri, întrucât acestea constituie o condiție 
esențială a stabilirii și implementării eficiente a obiectivelor Uniunii.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Obiectivele fondurilor CSC ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolele 11 și 19 din 
tratat, având în vedere principiul 
„poluatorul plătește”. Statele membre ar 
trebui să furnizeze informații cu privire la 
sprijinul acordat obiectivelor legate de 
schimbările climatice, în conformitate cu 
ambiția de a aloca cel puțin 20% din 
bugetul Uniunii acestor obiective, utilizând 
o metodologie adoptată de Comisie printr-
un act de punere în aplicare.

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

Or. en

Justificare

Aliniere la amendamentele la articolele 8 și 9.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Comisia ar trebui să adopte printr-un 
act delegat un cadru strategic comun, care 
să transpună obiectivele Uniunii în 
acțiuni-cheie pentru fondurile CSC, 
pentru a prevedea o direcție strategică mai 
clară pentru procesul de programare la 
nivelul statelor membre și al regiunilor.
Cadrul strategic comun ar trebui să 
faciliteze coordonarea sectorială și 
teritorială a intervenției Uniunii în temeiul 
fondurilor CSC și coordonarea cu celelalte 
politici și instrumente relevante ale 
Uniunii.

(14) Cadrul strategic comun coordonează 
și echilibrează prioritățile în materie de 
investiții pentru realizarea obiectivelor și 
țintelor strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii cu obiectivele tematice 
specifice fondurilor CSC stabilite în 
prezentul regulament. Cadrul strategic 
comun are obiectivul de a prevedea o 
direcție strategică mai clară pentru procesul 
de programare la nivelul statelor membre și 
al regiunilor. Cadrul strategic comun ar 
trebui să faciliteze coordonarea sectorială 
și teritorială a intervenției Uniunii în 
temeiul fondurilor CSC și coordonarea cu 
celelalte politici și instrumente relevante 
ale Uniunii. Cadrul strategic comun se 
stabilește într-o anexă.

Or. en

Justificare

Aliniere la articolele 10-12.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pe baza cadrului strategic comun
adoptat de Comisie, fiecare stat membru ar 
trebui să pregătească, în cooperare cu 
partenerii săi și în dialog cu Comisia, un 
contract de parteneriat. Contractul de 
parteneriat ar trebui să traducă elementele 
prevăzute de cadrul strategic comun în 
contextul național și să prevadă 

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

privind îndeplinirea obiectivelor strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii prin 
programarea fondurilor CSC și să 
contureze dispozițiile necesare pentru a se 
asigura implementarea efectivă și 
eficientă a Fondurilor CSC.

Or. en

Justificare

Aliniere la amendamentul la articolul 12, precum și armonizarea formulării dintre prezentul 
considerent și articolul 14 literele (d) și (e).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(17) Statele membre ar trebui să-și 
concentreze sprijinul pentru a asigura o 
contribuție semnificativă la obiectivele 
Uniunii, în conformitate cu necesitățile lor 
specifice de dezvoltare la nivel național și 
regional. Ar trebui definite condiții ex ante, 
pentru a garanta existența condițiilor-cadru 
necesare pentru utilizarea eficace a 
sprijinului Uniunii. Ar trebui să se aplice o 
condiționalitate ex ante numai în cazul în 
care are o legătură directă cu 
implementarea efectivă a fondurilor CSF 
și un impact direct asupra acesteia, iar 
sfera sa de acoperire nu depășește cadrul 
normativ aplicabil în domeniile de politică 
relevante ale Uniunii. Comisia ar trebui 
să evalueze informațiile furnizate de către 
statele membre în ceea ce privește
îndeplinirea condițiilor ex ante în cadrul 
evaluării contractului de parteneriat și a
programelor. Dacă o condiție ex ante nu 
este îndeplinită, Comisia ar trebui să aibă 
competența de a suspenda plățile pentru 
programul respectiv, în conformitate cu 
normele specifice fondului.
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Or. en

Justificare

Aliniere la amendamentul la articolul 17.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) Ar trebui definit un cadru de 
performanță pentru fiecare program, pentru 
a monitoriza progresele către obiectivele și 
țintele stabilite pentru fiecare program în 
cursul perioadei de programare. Comisia ar 
trebui să realizeze o examinare a 
performanțelor, în cooperare cu statele 
membre, în 2017 și 2019.

Or. en

Justificare

Aliniere la amendamentul la articolul 18.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(19) Consolidarea legăturii dintre politica 
de coeziune și guvernanța economică a 
Uniunii va garanta că eficacitatea 
cheltuielilor în temeiul fondurilor CSC este 
susținută de politici economice solide și că 
fondurile CSC pot, dacă este necesar, să fie 
redirecționate pentru abordarea 
problemelor economice cu care se 
confruntă o țară. Ar trebui să se aplice 
Fondului de coeziune dispozițiile de 
condiționalitate derivate din pactul de 
creștere și stabilitate în raport cu 
îndeplinirea condițiilor de guvernanță 
economică. Acest proces trebuie să fie 
progresiv, începând cu modificările 
contractului de parteneriat și ale 
programelor în sprijinul recomandărilor 
Consiliului privind abordarea 
dezechilibrelor macroeconomice și a 
dificultăților sociale și economice.

Or. en
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Justificare

Aliniere la amendamentul la articolul 21. Dispozițiile de condiționalitate din pactul de 
creștere și stabilitate ar trebui să se aplice în continuare.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Aliniere la amendamentul la articolul 4 alineatul (4).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Pentru a consolida orientarea către 
rezultate și către atingerea obiectivelor și 
țintelor Europa 2020, un procent de cinci 
la sută din resursele alocate obiectivului 
„investiții pentru creștere și locuri de 

eliminat
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muncă” ar trebui păstrat sub forma unei 
rezerve de performanță pentru fiecare 
fond și fiecare categorie de regiune din 
fiecare stat membru.

Or. en

Justificare

Aliniere la amendamentul la articolul 18.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului,
adoptarea unui cadru strategic comun, 
normele suplimentare privind alocarea 
rezervei de performanță, definirea 
suprafeței și populației care fac obiectul 
strategiilor de dezvoltare locală, normele 
detaliate privind instrumentele financiare
(evaluare ex ante, combinarea sprijinului, 
eligibilitatea, tipuri de activități care nu 
sunt sprijinite), normele privind anumite 
tipuri de instrumente financiare instituite la 
nivel național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 

(88) Pentru a suplimenta sau a modifica 
anumite elemente neesențiale din prezentul 
regulament, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește un cod de conduită privind 
obiectivele și criteriile pentru a sprijini 
punerea în aplicare a parteneriatului, 
definirea suprafeței și populației care fac 
obiectul strategiilor de dezvoltare locală, 
normele detaliate privind instrumentele 
financiare (combinarea sprijinului, 
eligibilitatea, tipuri de activități care nu 
sunt sprijinite), normele privind anumite 
tipuri de instrumente financiare instituite la 
nivel național, regional, transnațional sau 
transfrontalier, normele privind acordurile 
de finanțare, transferul și gestionarea 
activelor, modalitățile de gestionare și 
control, normele privind cererile de plată și 
instituirea unui sistem de capitalizare a 
ratelor anuale, definirea ratei forfetare 
pentru operațiunile generatoare de venituri, 
definirea ratei forfetare aplicate costurilor 
indirecte aferente granturilor pe baza 
metodelor existente și a ratelor 
corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
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corespunzătoare aplicabile în cadrul 
politicilor Uniunii, responsabilitățile 
statelor membre în ceea ce privește 
procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
acceptate și criteriile de stabilire a nivelului 
corecției financiare de aplicat. În plus, 
Comisia ar trebui autorizată să modifice 
anexa V pentru a răspunde viitoarelor 
nevoi de adaptare. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

procedura de notificare a neregulilor și de 
recuperare a sumelor plătite în mod 
necuvenit, modalitățile de schimb de 
informații privind operațiunile, modalitățile 
aferente unei piste de audit adecvate, 
condițiile auditurilor naționale, criteriile de 
acreditare pentru autoritățile de 
management și autoritățile de certificare, 
identificarea suporturilor de date comun 
acceptate și criteriile de stabilire a nivelului 
corecției financiare de aplicat. În plus, 
Comisia ar trebui autorizată să modifice 
anexa V pentru a răspunde viitoarelor 
nevoi de adaptare. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți.

Or. en

Justificare

Aliniere la amendamentele referitoare la delegarea de competențe, prevăzută la articolele 12, 
18 și 32.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 90

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90) Comisia ar trebui să fie împuternicită 
să adopte, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în ceea ce privește toate 
fondurile CSC, decizii de aprobare a 
contractelor de parteneriat, decizii de 
alocare a rezervei de performanță și 
decizii de suspendare a plăților legate de 
politicile economice ale statelor membre,
iar în cazul dezangajării, decizii de 
modificare a deciziilor de adoptare a 
programelor; în privința fondurilor, decizii 

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

stabilind defalcarea anuală a creditelor de 
angajament către statele membre, decizii 
stabilind suma de transferat din alocarea 
FC a fiecărui stat către facilitatea
„Conectarea Europei”, decizii stabilind 
suma de transferat din alocarea din 
fondurile structurale a fiecărui stat membru 
pentru ajutorul alimentar pentru persoanele 
defavorizate, decizii de adoptare și 
modificare a programelor operaționale, 
decizii privind proiecte majore, decizii 
privind planuri de acțiune comune, decizii 
de suspendare a plăților și decizii privind 
corecțiile financiare.

Or. en

Justificare

Aliniere la amendamentele referitoare la actele de punere în aplicare, prevăzute la articolele 
18 și 21.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme 
comune aplicabile Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDER), Fondului 
social european (FSE), Fondului de 
coeziune (FC), Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și 
Fondului european pentru pescuit și afaceri 
maritime (EMFF), care funcționează în 
temeiul cadrului strategic comun 
(„fondurile CSC”). De asemenea, 
regulamentul stabilește dispozițiile 
necesare pentru asigurarea eficacității 
fondurilor CSC și coordonarea între 
acestea și cu alte instrumente ale Uniunii.

Prezentul regulament stabilește norme 
comune aplicabile Fondului european de 
dezvoltare regională (FEDER), Fondului 
social european (FSE), Fondului de 
coeziune (FC), Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) și 
Fondului european pentru pescuit și afaceri
maritime (EMFF), („fondurile
reglementate de CSC”). De asemenea, 
regulamentul stabilește dispozițiile 
necesare pentru asigurarea eficacității 
fondurilor CSC și coordonarea între 
acestea și cu alte instrumente ale Uniunii.
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(Prezentul amendament se aplică
întregului text. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în ansamblul 
textului.)

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, 
definițiile privind instrumentele 
financiare, astfel cum sunt prevăzute în 
regulamentul financiar, se aplică 
instrumentelor financiare care 
beneficiază de contribuții din fondurile 
CSC, cu excepția cazurilor în care 
prezentul regulament prevede altfel.

eliminat

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, se aplică următoarele 
definiții:

În sensul prezentului regulament, se 
aplică următoarele definiții:

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „cadru strategic comun” înseamnă
documentul care transpune obiectivele și 
țintele strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în acțiuni-cheie ale fondurilor 
CSC, stabilind, pentru fiecare obiectiv 
tematic, acțiunile-cheie care urmează să 
fie sprijinite de fiecare fond CSC și
mecanismele de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu politicile economice și de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre și ale 
Uniunii;

2. „cadru strategic comun” înseamnă un 
cadru care coordonează și echilibrează 
prioritățile în materie de investiții pentru 
realizarea obiectivelor și țintelor strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, stabilind, 
pentru fiecare obiectiv tematic, 
mecanismele de asigurare a coerenței și 
consecvenței programării fondurilor CSC 
cu politicile economice și de ocupare a 
forței de muncă ale statelor membre și ale 
Uniunii;

Or. en

Justificare

Acest amendament încearcă să dea un răspuns la necesitatea creării unei definiții mai 
coerente a conceptului de CSC, utilizat în întregul regulament.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) „Instrumente financiare” înseamnă 
instrumente în sensul regulamentului 
financiar, cu excepția cazurilor în care 
există dispoziții în sens contrar;

Or. en

Justificare

Acest amendament clarifică structura articolului prin includerea definiției conceptului de 
instrumente financiare în lista definițiilor.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 2 – punctul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

22. „IMM” înseamnă o microîntreprindere 
sau o întreprindere mică sau mijlocie, în 
sensul Recomandării 2003/361/CE a 
Comisiei sau al modificărilor ulterioare 
ale acesteia;

22. „IMM” înseamnă o microîntreprindere 
sau o întreprindere mică sau mijlocie, în 
sensul Recomandării 2003/361/CE a 
Comisiei;

Or. en

Justificare

Dată fiind regula referințelor dinamice, ultima parte a definiției 22 nu este esențială.  
(„Referință dinamică”:  ori de câte ori se face referire la o dispoziție, se înțelege că se face 
referire la respectiva dispoziție sub forma sa modificată, dacă este cazul.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre și autoritățile 
desemnate de ele în acest sens sunt 
responsabile pentru punerea în aplicare a 
programelor și îndeplinirea atribuțiilor care 
le revin în temeiul prezentului regulament 
și al normelor specifice fondurilor, la 
nivelul teritorial corespunzător, în 
conformitate cu cadrul instituțional, 
juridic și financiar al statului membru și 
sub rezerva conformității cu prezentul 
regulament și cu normele specifice 
fiecărui fond.

(4) Statele membre, la nivelul teritorial 
corespunzător în conformitate cu cadrul 
lor instituțional, juridic și financiar și cu 
condiția respectării prezentului 
regulament și a normelor specifice 
fondurilor, și autoritățile desemnate de ele 
în acest sens sunt responsabile de
pregătirea și punerea în aplicare a 
programelor și de îndeplinirea atribuțiilor 
care le revin în temeiul prezentului 
regulament și al normelor specifice 
fondurilor.

Or. en

Justificare

Este necesar să se consolideze principiile guvernanței și parteneriatului pe mai multe 
niveluri, întrucât acestea constituie o condiție esențială a stabilirii și implementării eficiente 
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a obiectivelor Uniunii.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru contractul de parteneriat și, 
respectiv, fiecare program, un stat membru 
încheie un parteneriat cu următorii 
parteneri:

(1) Pentru contractul de parteneriat și
pentru fiecare program, un stat membru 
încheie un parteneriat cu autoritățile 
regionale și locale competente în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (4).
De asemenea, statele membre cooperează 
cu următorii parteneri:

Or. en

Justificare

Pe lângă consolidarea principiilor parteneriatului și guvernanței pe mai multe niveluri, este 
necesar să se definească cu claritate partenerii și modul în care vor fi implicați în procesul 
politic. Acest amendament reflectă poziția PE potrivit căreia autoritățile locale și regionale 
ar trebui să fie implicate pe deplin în pregătirea contractelor de parteneriat și în toate etapele 
punerii în aplicare a politicii de coeziune într-un mod structurat și sistematic.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autorități regionale, locale, urbane și
alte autorități publice competente;

(a) alte autorități publice decât cele 
menționate la primul paragraf;

Or. en

Justificare

Pe lângă consolidarea principiilor parteneriatului și guvernanței pe mai multe niveluri, este 
necesar să se definească cu claritate partenerii și modul în care vor fi implicați în procesul 
politic.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele fondurilor CSC sunt urmărite 
în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de protecție și îmbunătățire a mediului, în 
conformitate cu articolul 11 din tratat, 
având în vedere principiul „poluatorul 
plătește”.

Obiectivele fondurilor CSC sunt urmărite 
în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de conservare, protecție și îmbunătățire a 
mediului, în conformitate cu articolul 11 și 
articolul 191 alineatul (1) din tratat, având 
în vedere principiul „poluatorul plătește”.

Or. en

Justificare

Amendamentul îmbunătățește coerența textului și completează trimiterea la tratat, aliniind 
textul articolului la formularea din tratat.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. protecția mediului și promovarea 
utilizării eficiente a resurselor;

6. conservarea și protecția mediului și 
promovarea utilizării eficiente a resurselor;

Or. en

Justificare

Amendamentul îmbunătățește coerența textului, aliniind textul articolului la formularea din 
tratat.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, Pentru a promova dezvoltarea armonioasă, 



PR\899090RO.doc 21/48 PE487.740v01-00

RO

echilibrată și durabilă a Uniunii, un cadru 
strategic comun transpune obiectivele și 
țintele strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii în acțiuni-cheie pentru 
fondurile CSC.

echilibrată și durabilă a Uniunii și pentru a 
realiza obiectivele și țintele strategiei 
Uniunii pentru o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, un cadru 
strategic comun coordonează și 
echilibrează prioritățile în materie de 
investiții cu obiectivele tematice prevăzute 
la articolul 9.

Or. en

Justificare

Rolul-cheie al CSC ar trebui să constea în asigurarea coordonării și echilibrării priorităților 
în materie de investiții.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru fiecare obiectiv tematic, 
acțiunile-cheie care urmează să fie 
sprijinite de fiecare fond CSC;

eliminat

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 11 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare ale fiecărui fond CSC, după 
caz, având în vedere strategiile 
macroregionale și strategiile privind 
bazinele maritime;

(d) domeniile prioritare pentru activitățile 
de cooperare teritorială ale fiecărui fond 
CSC, având în vedere strategiile 
macroregionale și strategiile privind 
bazinele maritime, în cazul în care statele 
membre și regiunile iau parte la astfel de 
strategii;

Or. en
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Justificare

Amendamentul clarifică natura activităților de cooperare, urmărind totodată să sporească 
rolul strategiilor macroregionale și al strategiilor privind bazinele maritime din statele 
membre și regiunile în cauză.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte un 
act delegat în conformitate cu articolul 
142 din cadrul strategic comun în termen 
de 3 luni de la adoptarea prezentului 
regulament.

Cadrul strategic comun este prevăzut în
anexa [X].

Or. en

Justificare

CSC reprezintă un element esențial al actului legislativ, întrucât exprimă opțiuni politice cu 
privire la orientările fundamentale privind politica de coeziune. Prin urmare, utilizarea 
actelor delegate pentru adoptarea sa nu este adecvată, iar CSC ar trebui adoptat prin 
procedura legislativă ordinară în cadrul actului de bază, sub forma unei anexe.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă intervin modificări majore ale 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia reexaminează și, 
după caz, adoptă, printr-un act delegat în 
conformitate cu articolul 142, un cadru 
strategic comun revizuit.

Dacă intervin modificări majore ale 
strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Comisia poate să prezinte o 
propunere de revizuire a cadrului 
strategic comun sau Parlamentului 
European și Consiliul pot solicita 
Comisiei să prezinte o astfel de propunere.

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 5. 
Contractul de parteneriat este elaborat în 
dialog cu Comisia.

(2) Contractul de parteneriat este elaborat 
de statele membre în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 4 
alineatul (4) și articolul 5. Contractul de 
parteneriat este elaborat în dialog cu 
Comisia.

Or. en

Justificare

Este necesară alinierea articolului 13 la amendamentele la articolul 4 alineatul (4).

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare stat membru transmite
contractul său de parteneriat Comisiei în 
termen de 3 luni de la data adoptării 
cadrului strategic comun.

(4) Fiecare stat membru transmite
contractul său de parteneriat Comisiei în 
termen de șase luni de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Este necesară alinierea articolului 13 la amendamentele la articolul 12.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare ținând cont de obiectivele 

(i) o analiză a decalajelor și nevoilor de 
dezvoltare ținând cont de obiectivele 
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tematice și acțiunile-cheie definite în
cadrul strategic comun și de țintele stabilite 
în recomandările specifice adresate fiecărei 
țări în temeiul articolului 121 alineatul (2) 
din tratat și în recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în temeiul articolului 
148 alineatul (4) din tratat;

tematice, de cadrul strategic comun și de 
țintele stabilite în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat și în 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat;

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama, după 
caz, de strategiile macroregionale și 
strategiile privind bazinele maritime;

(v) principalele domenii prioritare în 
materie de cooperare, ținând seama de 
strategiile macroregionale și strategiile 
privind bazinele maritime, în cazul în care 
statele membre și regiunile iau parte la 
astfel de strategii;

Or. en

Justificare

Contribuția din fondurile care fac obiectul Regulamentului privind dispozițiile comune (RDC) 
în statele membre și regiunile implicate în strategiile macroregionale și în strategiile privind 
bazinele maritime ar trebui majorată.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale, de 
coastă și de pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 

(ii) măsurile pentru asigurarea unei 
abordări integrate privind utilizarea 
fondurilor CSC pentru dezvoltarea 
teritorială a zonelor urbane, rurale, de 
coastă și de pescuit, precum și a zonelor cu 
caracteristici teritoriale specifice, în special 
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modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite, după caz, 
de o listă a orașelor care urmează să 
participe la platforma de dezvoltare 
urbană prevăzută la articolul 8 din 
regulamentul FEDER;

modalitățile de punere în aplicare a 
articolelor 28, 29 și 99 însoțite de lista 
criteriilor pentru desemnarea zonelor 
urbane funcționale;

Or. en

Justificare

Lista criteriilor pentru desemnarea zonelor urbane funcționale vizează introducerea unui mai 
mare grad de flexibilitate în cadrul măsurilor privind dezvoltarea urbană integrată.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o abordare integrată a nevoilor specifice 
ale zonelor geografice cele mai afectate de 
sărăcie sau ale grupurilor țintă supuse celui 
mai ridicat risc de discriminare sau 
excluziune, în special comunitățile 
marginalizate, după caz, incluzând 
alocările financiare orientative pentru 
fondurile CSC relevante;

(c) o abordare integrată a provocărilor 
demografice regionale și a nevoilor 
specifice ale zonelor geografice cele mai 
afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă 
supuse celui mai ridicat risc de 
discriminare sau excluziune, în special 
comunitățile marginalizate, după caz, 
incluzând alocările financiare orientative 
pentru fondurile CSC relevante;

Or. en

Justificare

Este necesară abordarea provocărilor demografice regionale, una dintre problemele 
principale cu care se vor confrunta regiunile în viitor, astfel cum a fost identificată și în 
documentul Regiuni 2020.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) un rezumat privind evaluarea (ii) un rezumat privind evaluarea 
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îndeplinirii condițiilor ex ante și a 
acțiunilor care urmează a fi adoptate la 
nivel național și regional, precum și 
calendarul pentru punerea lor în aplicare, în 
cazurile în care condițiile ex ante nu sunt 
îndeplinite;

îndeplinirii condițiilor ex ante, în 
conformitate cu articolul 17, și a acțiunilor 
care urmează a fi adoptate la nivel național 
și regional, precum și calendarul pentru 
punerea lor în aplicare, în cazurile în care 
condițiile ex ante nu sunt îndeplinite;

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 14 – litera d – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) acțiunile adoptate pentru implicarea 
partenerilor și rolul acestora în pregătirea 
contractului de parteneriat și a raportului 
privind progresele înregistrate, astfel cum 
este definit la articolul 46 din prezentul 
regulament;

(iv) o listă orientativă a partenerilor și 
acțiunile adoptate pentru implicarea 
partenerilor și rolul acestora în pregătirea 
contractului de parteneriat și a raportului 
privind progresele înregistrate, astfel cum 
este definit la articolul 46 din prezentul 
regulament;

Or. en

Justificare

Trebuie consolidate principiile parteneriatului în contextul pregătirii contractului de 
parteneriat și a raportului privind progresele înregistrate.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

identificate în recomandările specifice 
adresate fiecărei țări în temeiul articolului 
121 alineatul (2) din tratat și în 
recomandările relevante ale Consiliului 
adoptate în temeiul articolului 148 alineatul 
(4) din tratat, luând în același timp în 
considerare necesitățile la nivel național și 
regional și asigurând echilibrul dintre 
aceste nevoi și obiectivele Uniunii.

Or. en

Justificare

Trebuie asigurat faptul că sistemul obiectivelor tematice pe care îl propune Comisia ține 
seama de nevoile regionale specifice de dezvoltare. Scopul amendamentului este acela de a se 
asigura că această abordare tematică în ceea ce privește programarea fondurilor structurale 
și de coeziune nu poate fi pusă în aplicare în detrimentul abordării teritoriale integrate, după 
cum a solicitat anterior Parlamentul European.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Condițiile ex ante sunt definite pentru 
fiecare fond CSC în normele specifice 
fondurilor. O condiție ex ante se aplică 
numai atunci când are o legătură directă 
cu punerea eficientă în aplicare a 
fondurilor care fac obiectul RDC și când 
are efecte asupra acesteia.

Or. en

Justificare

Trebuie să se ia măsuri pentru a se asigura că există o legătură directă între 
condiționalitatea propusă și politica de coeziune și că această condiționalitate contribuie la 
sporirea eficienței.
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În conformitate cu articolul 4 
alineatul (4), statele membre evaluează 
dacă sunt îndeplinite condițiile ex ante 
aplicabile.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 4 alineatul (4), trebuie consolidat principiul 
parteneriatului.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Comisia evaluează informațiile 
furnizate în ceea ce privește îndeplinirea 
condițiilor ex ante în cadrul evaluării 
contractului de parteneriat și a 
programelor. Aceasta poate decide, atunci 
când adoptă un program, să suspende 
integral sau parțial oricare din plățile
intermediare pentru program, în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor, 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, în conformitate cu 
normele specifice fondurilor.

Or. en
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Există riscul ca introducerea unei rezerve de performanță să încurajeze factorii de decizie 
politică să stabilească obiective foarte ușor de îndeplinit pentru a proteja resursele și, prin 
urmare, să ignore unele proiecte și măsuri inovatoare mai complexe și mai greu de măsurat, 
care sunt mai valoroase.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Examinarea se referă la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă ale programelor la 
nivelul priorităților, pe baza informațiilor și 
evaluărilor prezentate în rapoartele privind 
progresele înregistrate prezentate de statele 
membre în anii 2017 și 2019.

(2) Examinarea se referă la îndeplinirea 
obiectivelor de etapă ale programelor la 
nivelul priorităților, pe baza informațiilor și 
evaluărilor prezentate, în conformitate cu 
articolul 46, în rapoartele privind 
progresele înregistrate prezentate de statele 
membre în anii 2017 și 2019.

Or. en
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat
Alocarea rezervei de performanță

(1) În cazul în care examinarea 
performanței din anul 2017 indică faptul 
că o prioritate a unui program nu a 
îndeplinit obiectivele de etapă stabilite 
pentru anul 2016, Comisia transmite 
recomandări statului membru în cauză.
(2) Pe baza examinării realizate în 2019, 
Comisia adoptă o decizie, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, care 
stabilește, pentru fiecare fond CSC și 
fiecare stat membru, programele și 
prioritățile care și-au atins obiectivele de 
etapă. Statul membru propune alocarea 
rezervei de performanță programelor și 
priorităților stabilite în decizia Comisiei, 
menționată anterior. Comisia aprobă 
modificarea programelor în cauză, în 
conformitate cu articolul 26. Dacă un stat 
membru nu transmite informațiile în 
conformitate cu articolul 46 alineatele (2) 
și (3), rezerva de performanță pentru 
programele sau prioritățile în cauză nu se 
alocă.
(3) Atunci când în urma examinării 
performanței apar dovezi că o prioritate 
nu a îndeplinit obiectivele de etapă 
stabilite în cadrul de performanță, 
Comisia poate suspenda integral sau 
parțial o plată intermediară a priorității 
unui program în conformitate cu 
procedura stabilită de normele specifice 
fondurilor.
(4) În cazul în care Comisia, pe baza 
examinării raportului final privind 
implementarea programului, stabilește că 
a existat o neîndeplinire gravă a țintelor 
stabilite în cadrul de performanță, aceasta 
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poate impune corecții financiare în 
legătură cu prioritățile în cauză, în 
conformitate cu normele specifice 
fondurilor. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 142 cu scopul de a stabili 
criteriile și metodologia de determinare a 
nivelului corecției financiare care trebuie 
aplicată.
(5) Alineatul (2) nu se aplică programelor 
din cadrul obiectivului de cooperare 
teritorială europeană și titlului V din 
regulamentul EMFF.

Or. en

Justificare

Aliniere la amendamentul la articolul 18.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 eliminat
Condiționalitatea legată de coordonarea 
politicilor economice ale statelor membre
(1) Comisia poate solicita unui stat 
membru să revizuiască și să propună 
modificări ale contractului de parteneriat 
și ale programelor relevante, dacă acest 
lucru este necesar:
(a) pentru a sprijiniri punerea în aplicare 
a unei recomandări a Consiliului, 
adresată statului membru în cauză și 
adoptată în conformitate cu articolul 121 
alineatul (2) și/sau articolul 148 alineatul 
(4) din tratat sau pentru a sprijini punerea 
în aplicare a măsurilor adresate statului 
membru în cauză și adoptate în 
conformitate cu articolul 136 alineatul (1) 
din tratat;
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(b) pentru a sprijini punerea în aplicare a 
unei recomandări a Consiliului adresată 
statului membru în cauză și adoptată în 
conformitate cu articolul 126 alineatul (7) 
din tratat;
(c) pentru a sprijiniri punerea în aplicare 
a unei recomandări a Consiliului, 
adresată statului membru în cauză și 
adoptată în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
…/2011 [privind prevenirea și corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice], cu 
condiția ca aceste modificări să fie 
considerate necesare pentru corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice; sau
(d) pentru a maximiza impactul asupra 
creșterii și competitivității exercitat de 
fondurile CSC disponibile în temeiul 
alineatului (4), dacă un stat membru 
îndeplinește una dintre următoarele 
condiții:
(i) asistența financiară a Uniunii îi este 
furnizată în temeiul Regulamentului (UE) 
nr. 407/2010 al Consiliului;
(ii) asistența financiară pe termen mediu 
îi este furnizată în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului;
(iii) asistența financiară sub forma unui 
împrumut în temeiul MES îi este 
furnizată în conformitate cu Tratatul de 
instituire a Mecanismului european de 
stabilitate.
(2) Statul membru prezintă o propunere 
de modificare a contractului de 
parteneriat și a programelor relevante în 
termen de o lună. Dacă este necesar, 
Comisia formulează observații în termen 
de o lună de la transmiterea modificărilor, 
caz în care statul membru retransmite 
propunerea sa în termen de o lună.
(3) În cazul în care Comisia nu a 
formulat observații sau dacă observațiile 
sale au fost luate în considerare în mod 
corespunzător, Comisia adoptă o decizie 
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de aprobare a modificărilor contractului 
de parteneriat și a programelor relevante, 
fără întârzieri nejustificate.
(4) Prin derogare de la alineatul (1), dacă 
asistența financiară este pusă la dispoziția 
unui stat membru în conformitate cu 
alineatul (1) litera (d) și este legată de un 
program de ajustare, Comisia poate, fără 
nicio propunere a statului membru, să 
modifice contractul de parteneriat și 
programele, pentru a maximiza impactul 
fondurilor CSC disponibile asupra 
creșterii și competitivității. Pentru a 
asigura eficacitatea punerii în aplicare a 
contractului de parteneriat și a 
programelor relevante, Comisia se implică 
în gestionarea lor, conform precizărilor 
din programul de ajustare sau din 
memorandumul de înțelegere semnat cu 
statul membru în cauză.
(5) Dacă statul membru nu se 
conformează cererii Comisiei menționate 
la alineatul (1) sau nu răspunde în mod 
satisfăcător în termen de o lună la 
observațiile Comisiei menționate la 
alineatul (2), Comisia poate, în termen de 
trei luni de la formularea observațiilor, să 
adopte, prin acte de punere în aplicare, o 
decizie de suspendare parțială sau totală a 
plăților pentru programele în cauză.
(6) Comisia suspendă, prin acte de punere 
în aplicare, o parte sau toate plățile și 
angajamentele pentru programele în 
cauză dacă:
(a) Consiliul decide că statul membru nu 
îndeplinește măsurile specifice stabilite de 
Consiliu în conformitate cu articolul 136 
alineatul (1) din tratat;
(b) Consiliul decide, în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (8) sau cu articolul 
126 alineatul (11) din tratat, că statul 
membru în cauză nu a întreprins acțiuni 
eficiente pentru corectarea deficitului său 
excesiv;
(c) Consiliul concluzionează, în 



PE487.740v01-00 34/48 PR\899090RO.doc

RO

conformitate cu articolul 8 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. […]/2011 
[privind prevenirea și corectarea 
dezechilibrelor macroeconomice], că, în 
două cazuri succesive, statul membru nu 
a transmis un plan de acțiuni corective 
satisfăcător sau Consiliul adoptă o decizie 
în care se declară neconformitatea în 
conformitate cu articolul 10 alineatul (4) 
din regulamentul menționat anterior; 
(d) Comisia concluzionează că statul 
membru nu a luat măsuri de punere în 
aplicare a programului de ajustare 
menționat în Regulamentul (UE) nr. 
407/2010 al Consiliului sau în 
Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului și, prin urmare, decide să nu 
autorizeze plata asistenței financiare 
acordate statului membru respectiv; sau
(e) Consiliul de administrație al 
mecanismului european de stabilitate 
concluzionează că nu a fost îndeplinită 
condiționalitatea aferentă asistenței 
financiare în temeiul MES sub forma 
unui împrumut MES acordat statului 
membru în cauză și, prin urmare, decide 
să nu plătească sprijinul pentru stabilitate 
acordat statului respectiv.
(7) Atunci când decide să suspende parțial 
sau total plățile sau angajamentele în 
conformitate cu alineatele (5) și (6), 
Comisia se asigură că suspendarea este 
proporțională și eficace, ținând cont de 
circumstanțele economice și sociale în 
care se află statul membru în cauză, și 
respectă egalitatea de tratament între 
statele membre, în special în ceea ce 
privește impactul suspendării asupra 
economiei statului membru în cauză.
(8) Comisia ridică fără întârziere 
suspendarea plăților și angajamentelor 
dacă statul membru a propus modificări 
ale contractului de parteneriat și ale 
programelor relevante, conform cererii 
Comisiei, pe care Comisia le-a aprobat și, 
după caz:
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(a) Consiliul a decis că statul membru 
îndeplinește măsurile specifice stabilite de 
Consiliu în conformitate cu articolul 136 
alineatul (1) din tratat;
(b) procedura privind deficitul excesiv este 
suspendată în conformitate cu articolul 9 
din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 sau 
Consiliul a decis în conformitate cu 
articolul 126 alineatul (12) din tratat să 
abroge decizia privind existența unui 
deficit excesiv; 
(c) Consiliul a aprobat planul de acțiune 
corectivă prezentat de statul membru în 
cauză în conformitate cu articolul 8 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [regulamentul privind procedura de 
dezechilibru excesiv] sau procedura de 
dezechilibru excesiv se află într-o poziție 
de suspendare în conformitate cu articolul 
10 alineatul (5) din regulamentul 
menționat anterior sau Consiliul a închis 
procedura de dezechilibru excesiv în 
conformitate cu articolul 11 din 
regulamentul menționat anterior;
(d) Comisia a concluzionat că statul 
membru a luat măsuri de punere în 
aplicare a programului de ajustare 
menționat în Regulamentul (UE) nr. 
407/2010 al Consiliului sau în 
Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului și, prin urmare, a autorizat 
plata asistenței financiare acordate 
statului membru respectiv; sau
(e) Consiliul de administrație al 
mecanismului european de stabilitate a 
concluzionat că a fost îndeplinită 
condiționalitatea aferentă asistenței 
financiare sub forma unui împrumut 
MES acordat statului membru în cauză și, 
prin urmare, decide să plătească sprijinul 
pentru stabilitate acordat statului 
respectiv.
În același timp, Consiliul decide, la 
propunerea Comisiei, reînscrierea în 
buget a angajamentelor suspendate în 
conformitate cu articolul 8 din 



PE487.740v01-00 36/48 PR\899090RO.doc

RO

Regulamentul (UE) nr. […] al Consiliului 
de stabilire a cadrului financiar 
multianual pentru perioada 2014 – 2020.

Or. en

Justificare

Nu există o legătură directă între performanța politicii regionale și performanța 
macroeconomică ale unui stat membru. Prin urmare, condițiile macroeconomice propuse nu 
sunt acceptabile. Ar însemna să fie pedepsite regiunile pentru că la nivel național nu se 
respectă procedurile privind guvernanța economică. Impunerea unor sancțiuni suplimentare 
ar putea exacerba problemele țărilor care se confruntă deja cu dificultăți macrofinanciare.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii.

(2) Programele sunt întocmite de statele 
membre sau de către orice autoritate 
desemnată de acestea, în cooperare cu 
partenerii menționați la articolul 5.

Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre concomitent cu contractul de 
parteneriat, cu excepția programelor de 
cooperare teritorială europeană, care se 
transmit în termen de șase luni de la
aprobarea cadrului strategic comun. 
Toate programele sunt însoțite de evaluări 
ex ante, astfel cum se prevede la articolul 
48.

(3) Programele sunt transmise de statele 
membre în termen de trei luni de la 
adoptarea contractului de parteneriat, cu 
excepția programelor de cooperare 
teritorială europeană, care se transmit în 
termen de nouă luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament. Toate 
programele sunt însoțite de evaluări ex 
ante, astfel cum se prevede la articolul 48.
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Or. en

Justificare

Adoptarea simultană a contractului de parteneriat și a programelor operaționale nu este 
considerată fezabilă, având în vedere timpul necesar pentru implicarea corespunzătoare a 
partenerilor atunci când se elaborează programele operaționale.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cererile de modificare a programelor 
transmise de un stat membru sunt motivate 
în mod corespunzător și prezintă, în 
special, impactul preconizat al 
modificărilor aduse programului asupra 
realizării strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și a obiectivelor specifice 
definite în program, având în vedere cadrul 
strategic comun și contractul de 
parteneriat. Cererile sunt însoțite de 
programul revizuit și, după caz, de un 
contract de parteneriat revizuit.

(1) Cererile de modificare a programelor 
transmise de un stat membru sunt motivate 
în mod corespunzător și prezintă, în 
special, impactul preconizat al 
modificărilor aduse programului asupra 
realizării strategiei Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii și a obiectivelor specifice 
definite în program, având în vedere cadrul 
strategic comun și contractul de 
parteneriat. Cererile sunt elaborate în 
conformitate cu articolul 5 și sunt însoțite 
de programul revizuit și, după caz, de un 
contract de parteneriat revizuit.

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(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 
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ante care a identificat deficiențele pieței 
sau situațiile de investiții sub nivelul optim 
și necesitățile de investiții.

ante, elaborată în conformitate cu 
normele stabilite în anexa XX, care a 
identificat deficiențele pieței sau situațiile 
de investiții sub nivelul optim și 
necesitățile de investiții.

Or. en

Justificare

Evaluarea ex ante reprezintă baza pentru crearea instrumentelor financiare; prin urmare, 
este necesar să se prevadă norme clare în actul de bază. În plus, ar trebui stabilite la timp 
dispoziții clare, astfel încât actorii implicați să poată începe constituirea instrumentelor 
financiare pentru următoarea perioadă.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1 –paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 142, 
care să stabilească norme detaliate privind 
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.

Or. en

Justificare

Evaluarea ex ante reprezintă baza pentru crearea instrumentelor financiare; prin urmare, 
este necesar să se prevadă norme clare în actul de bază. În plus, ar trebui stabilite la timp 
dispoziții clare, astfel încât actorii implicați să poată începe constituirea instrumentelor 
financiare pentru următoarea perioadă.
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Resursele de capital restituite 
instrumentelor financiare din investiții sau 
din disponibilizări ale resurselor angajate 
pentru contracte de garanție, care pot fi 
atribute contribuției din partea fondurilor 
CSC, se reutilizează pentru noi investiții 
prin aceleași sau prin alte instrumente 
financiare, în conformitate cu obiectivele 
programului sau programelor.

(1) Resursele de capital restituite 
instrumentelor financiare din investiții sau 
din disponibilizări ale resurselor angajate 
pentru contracte de garanție, care pot fi 
atribute contribuției din partea fondurilor 
CSC, se reutilizează pentru noi investiții 
prin aceleași sau prin alte instrumente 
financiare, în conformitate cu obiectivele 
tematice și specifice ale programului sau 
programelor.

Or. en

Justificare

Prima parte a amendamentului nu privește versiunea în limba română. În plus, 
amendamentul vizează asigurarea faptului că reutilizarea resurselor până la închidere este 
clar legată de obiectivele tematice și specifice ale programului sau programelor.

Amendamentul 51

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 tematice și specifice ale 
programului sau programelor.

Or. en

Justificare

Aliniere la amendamentul la articolul 38 alineatul (1).
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Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele programului 
timp de cel puțin 10 ani de la închiderea 
programului

Statele membre adoptă măsurile necesare 
pentru a asigura că resursele și câștigurile 
de capital, precum și alte câștiguri sau 
profituri care pot fi atribuite contribuției 
din partea fondurilor CSC pentru 
instrumentele financiare sunt utilizate în 
conformitate cu obiectivele tematice și 
specifice ale programului timp de cel puțin 
10 ani de la închiderea programului

Or. en

Justificare

Prima parte a amendamentului nu privește versiunea în limba română. În plus, 
amendamentul vizează asigurarea faptului că utilizarea resurselor rămase după închidere 
este clar legată de obiectivele tematice și specifice ale programului.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul de monitorizare este compus 
din reprezentanți ai autorităților de 
management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor. Fiecare membru al comitetului 
de monitorizare are drept de vot.

(1) Comitetul de monitorizare este compus 
din reprezentanți ai autorităților de 
management și ai organismelor 
intermediare și din reprezentanți ai 
partenerilor implicați, în conformitate cu 
articolul 5. Fiecare membru al comitetului 
de monitorizare are drept de vot.

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează asigurarea funcționării eficiente a comitetului de monitorizare și 
sporirea rolului partenerilor relevanți.
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile selectate. 
Ele precizează, de asemenea, măsurile 
luate pentru a îndeplini condițiile ex ante și 
pentru a aborda orice probleme care 
afectează evoluția programului, precum și 
măsurile corective luate.

(2) Rapoartele de implementare anuale 
prezintă informații privind punerea în 
aplicare a programului și a priorităților 
acestuia, prin referire la datele financiare, 
indicatorii comuni și indicatorii specifici 
programelor, valorile-țintă cuantificate, 
inclusiv modificările indicatorilor de 
rezultat și ale obiectivelor de etapă definite 
în cadrul de performanță. Datele transmise 
se referă la valori ale indicatorilor pentru 
operațiunile puse pe deplin în aplicare și, 
de asemenea, pentru operațiunile selectate. 
Ele precizează, de asemenea, măsurile 
luate pentru a îndeplini condițiile ex ante în 
conformitate cu articolul 17 și pentru a 
aborda orice probleme care afectează 
performanța programului, precum și 
măsurile corective luate.

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuția la strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, având în vedere obiectivele și 
prioritățile tematice selectate, luând în 
considerare nevoile naționale și regionale;

(a) contribuția la strategia Uniunii pentru o 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, având în vedere obiectivele și 
prioritățile tematice selectate și luând în 
același timp în considerare nevoile 
naționale și regionale și asigurând 
echilibrul dintre aceste nevoi și obiectivele 
Uniunii;

Or. en
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Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 16, pe lângă aprecierea contribuției politicii la 
obiectivele UE 2020, evaluarea ex ante trebuie, de asemenea, să analizeze modul în care s-a 
ținut seama de nevoile regionale specifice de dezvoltare.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ma) măsurile luate pentru a implica 
partenerii în conformitate cu articolul 4 
alineatul (4) și cu articolul 5.

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul și sunt plătite de un beneficiar diferit de 
persoana neimpozabilă definită la 
articolul 13 alineatul (1) primul paragraf 
din Directiva 2006/112/CE, cu condiția ca 
aceste sume aferente TVA-ului să nu fi 
fost suportate în contextul furnizării de 
infrastructură.

(c) taxa pe valoarea adăugată. Cu toate 
acestea, sumele corespunzând TVA-ului 
sunt eligibile dacă nu se pot recupera în 
temeiul legislației naționale privind TVA-
ul.

Or. en

Justificare

TVA-ul care nu se poate recupera ar trebui să fie eligibil, pentru a ajuta beneficiarii și 
regiunile să îndeplinească obiectivele politicii de coeziune în perioada actuală de criză 
financiară.
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) încetarea sau delocalizarea unei 
activități productive;

(a) încetarea sau delocalizarea unei 
activități productive, cu excepția cazului 
în care delocalizarea are loc în cadrul 
aceleiași regiuni;

Or. en

Justificare

Delocalizarea în cadrul aceleiași regiuni ar trebui considerată excepție, deoarece investiția 
continuă să aducă beneficii regiunii în cauză.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește rezerva de 
performanță, angajamentele bugetare se 
realizează în urma deciziei Comisiei de 
aprobare a modificării programului.

eliminat

Or. en

Justificare

Aliniere la amendamentul la articolul 18.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) 5% din resursele pentru obiectivul 
privind investițiile pentru creștere și locuri 
de muncă constituie rezerva de 

eliminat
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performanță care urmează să fie alocată 
în conformitate cu articolul 20.

Or. en

Justificare

Aliniere la amendamentul la articolul 18.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară vizează un fond 
pentru o anumită categorie de regiuni și 
corespunde, fără a aduce atingere 
articolului 52, unui obiectiv tematic și 
cuprinde una sau mai multe priorități de 
investiții privind obiectivul tematic 
respectiv, în conformitate cu normele 
specifice fondului. Pentru FSE, o axă 
prioritară poate combina prioritățile de 
investiții din diferite obiective tematice 
stabilite la articolul 9 alineatele (8), (9), 
(10) și (11) pentru a le facilita contribuția 
la alte axe prioritare, în împrejurări 
justificate în mod corespunzător.

(1) Un program operațional constă din axe 
prioritare. O axă prioritară poate viza una 
sau mai multe categorii de regiuni sau 
poate combina una sau mai multe priorități 
de investiții complementare din diferite 
obiective tematice și fonduri, în 
conformitate cu normele specifice 
fondului.

Or. en

Justificare

Se propune o reală abordare bazată pe fonduri multiple, care să le ofere statelor membre, 
regiunilor și autorităților locale flexibilitate totală atunci când își elaborează programele, 
pentru a îndeplini obiectivele politicii de coeziune și ale Uniunii în cea mai mare măsură.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o justificare a alegerii obiectivelor (ii) o justificare a alegerii obiectivelor 
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tematice și a priorităților de investiții 
aferente acestora, avându-se în vedere 
contractul de parteneriat și rezultatele 
evaluării ex ante;

tematice și a priorităților de investiții 
aferente acestora, avându-se în vedere 
contractul de parteneriat și rezultatele 
evaluării ex ante și ținându-se seama de 
nevoile de dezvoltare ale regiunii, după 
caz;

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 16, este important să se asigure faptul că sunt 
luate în considerare nevoile regionale specifice de dezvoltare în cadrul strategiei privind 
contribuția programelor operaționale la Strategia Europa 2020.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) lista orașelor în care se vor pune în 
aplicare acțiuni de dezvoltare urbană 
durabilă, valoarea orientativă a alocării 
anuale a contribuției FEDER pentru aceste 
acțiuni, inclusiv resursele delegate orașelor 
spre gestionare în conformitate cu articolul 
7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
[…] [FEDER] și alocarea anuală 
orientativă a contribuției FSE pentru 
acțiunile integrate;

(iii) o listă orientativă a zonelor urbane 
funcționale, în conformitate cu criteriile 
stabilite la articolul 14 litera (b) punctul 
(ii), în care se vor pune în aplicare acțiuni 
de dezvoltare urbană durabilă, valoarea 
orientativă a alocării anuale a contribuției 
FEDER pentru aceste acțiuni, inclusiv 
resursele delegate orașelor spre gestionare 
în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. […] [FEDER] 
și alocarea anuală orientativă a contribuției 
FSE pentru acțiunile integrate;

Or. en

Justificare

Trebuie acordat timp suficient pentru elaborarea listelor orientative în cadrul programelor 
operaționale, pe baza criteriilor stabilite în contractele de parteneriat. Prin urmare, 
includerea acestei liste în programele operaționale este condiționată de adoptarea 
amendamentului la articolul 23, prin care se urmărește crearea posibilității ca programele 
operaționale să fie înaintate cu cel mult trei luni după ce se aprobă contractul de parteneriat.



PE487.740v01-00 46/48 PR\899090RO.doc

RO

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera a – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) atunci când este cazul, contribuția 
intervențiilor planificate la strategiile 
macroregionale și la strategiile privind 
bazinele maritime;

(vi) contribuția intervențiilor planificate la 
strategiile macroregionale și la strategiile 
privind bazinele maritime, în cazul în care 
statele membre și regiunile iau parte la 
astfel de strategii;

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 11, contribuția din fondurile care fac obiectul 
RDC în statele membre și regiunile implicate în strategiile macroregionale și în strategiile 
privind bazinele maritime ar trebui majorată.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera e – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) pentru fiecare condiție ex ante, stabilită 
în conformitate cu anexa IV, care nu este 
îndeplinită la data depunerii contractului 
de parteneriat și a programului 
operațional, o descriere a acțiunilor 
prevăzute pentru îndeplinirea condiției ex 
ante în cauză și un calendar pentru 
îndeplinirea acestor acțiuni;

(ii) pentru fiecare condiție ex ante 
relevantă, stabilită în conformitate cu 
articolul 17 și anexa IV, care nu este 
îndeplinită la data depunerii programului 
operațional, o descriere a acțiunilor care 
urmează a fi întreprinse la nivel național 
și regional și un calendar pentru punerea 
acestora în aplicare, pentru a se asigura 
realizarea lor în termen de doi ani de la 
adoptarea contractului de parteneriat sau 
până la 31 decembrie 2016, luându-se în 
considerare data care survine prima;

Or. en

Justificare

Trebuie aliniate dispozițiile la cele de la articolul 17 privind condițiile ex ante.
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Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera g – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) un tabel care să specifice, pentru 
întreaga perioadă de programare, pentru 
programul operațional respectiv și pentru 
fiecare axă prioritară, suma alocației 
financiare totale a contribuției din partea 
fondurilor, precum și suma aferentă 
cofinanțării naționale. Atunci când 
cofinanțarea națională este constituită din 
cofinanțări publice și private, tabelul 
prezintă distribuirea orientativă între 
sectorul public și cel privat. Acest tabel 
menționează, spre informare, participarea 
preconizată din partea BEI;

(ii) un tabel care să specifice, pentru 
întreaga perioadă de programare, pentru 
programul operațional respectiv și pentru 
fiecare axă prioritară, suma alocației 
financiare totale a contribuției din partea 
fondurilor, precum și suma aferentă 
cofinanțării naționale. Pentru axele 
prioritare care vizează mai multe categorii 
de regiuni, tabelul specifică diferitele 
sume din fiecare fond specific, respectiv 
sumele provenite din cofinanțare pentru 
fiecare categorie de regiune. Pentru axele 
prioritare care combină priorități de 
investiții din diferite obiective tematice, 
tabelul specifică diferitele sume din 
fondurile specifice, respectiv sumele 
provenite din cofinanțare, pentru fiecare 
prioritate. Atunci când cofinanțarea 
națională este constituită din cofinanțări 
publice și private, tabelul prezintă 
distribuirea orientativă între sectorul public 
și cel privat. Acest tabel menționează, spre 
informare, participarea preconizată din
partea BEI;

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru obiectivul privind investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă, cu 
condiția respectării principiului separării 
funcțiilor, autoritatea de management, 
autoritatea de certificare, dacă este cazul, și 

(5) Pentru obiectivul privind investițiile 
pentru creștere și locuri de muncă, cu 
condiția respectării principiului separării 
funcțiilor, autoritatea de management, 
autoritatea de certificare, dacă este cazul, și 



PE487.740v01-00 48/48 PR\899090RO.doc

RO

autoritatea de audit pot face parte din același 
organism sau autoritate publică. Cu toate 
acestea, pentru programele operaționale 
pentru care cuantumul total al contribuției 
din partea fondurilor depășește 
250 000 000 EUR, autoritatea de audit nu 
poate face parte din același organism sau 
autoritate publică din care face parte 
autoritatea de management.

autoritatea de audit pot face parte din același 
organism sau autoritate publică. Cu toate 
acestea, pentru programele operaționale 
pentru care cuantumul total al contribuției 
din partea fondurilor depășește 
250 000 000 EUR, autoritatea de audit nu 
poate face parte din același organism sau 
autoritate publică din care face parte 
autoritatea de management, cu excepția 
cazului în care Comisia a ajuns, în 
perioada anterioară de programare, la 
concluzia că se poate baza pe opinia de 
audit a statului membru.

Or. en

Justificare

Obligația ca autoritatea de audit să nu facă parte din același organism sau autoritate publică 
din care face parte autoritatea de management, menționată la articolul 113 alineatul (5), ar 
crea riscuri inutile pentru sistemele care funcționează bine și ar spori sarcinile 
administrative.


