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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 [...].



PR\941491RO.doc 3/16 PE514.735v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................14



PE514.735v01-00 4/16 PR\941491RO.doc

RO



PR\941491RO.doc 5/16 PE514.735v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește 
anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care 
sunt afectate sau amenințate de dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară, 
precum și la normele privind dezangajarea pentru anumite state membre
(COM(2013)0301 – C7-0143/2013 – 2013/0156(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2013)0301),

– 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 (C7-0143/2013),

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

– 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 transport și turism și Comisiei 
pentru pescuit (A7-0000/2013),

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.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului în ceea ce privește anumite 
dispoziții referitoare la gestiunea financiară 
pentru anumite state membre care sunt 
afectate sau amenințate de dificultăți grave 
cu privire la stabilitatea lor financiară, 
precum și la normele privind dezangajarea 
pentru anumite state membre

Propunere de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului în ceea ce privește anumite 
dispoziții referitoare la gestiunea financiară 
pentru anumite state membre care sunt 
afectate sau amenințate de dificultăți grave 
cu privire la stabilitatea lor financiară, 
precum și la normele privind dezangajarea

Or. en

Amendamentul 2

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. Două state 
membre vor fi grav afectate de această 
plafonare. Prin urmare, este necesară o 
protecție suplimentară împotriva riscului
dezangajării automate a alocărilor din 
perioada 2007-2013.

Or. en

Justificare

Așa-numita plafonare dublă va afecta două state membre – Slovacia și România.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În concluziile sale din 
7-8 februarie 2013, Consiliul European a 
declarat că toate programele vor fi supuse 
unei proceduri de dezangajare stabilită pe 
baza căreia sumele legate de un 
angajament care nu sunt acoperite de 
prefinanțare sau de o cerere de plată într-
o perioadă de N+3 vor fi dezangajate.

Or. en

Justificare

La punctul 87 din concluziile Consiliului European din 7-8 februarie 2013 nu se prevede doar 
că cele două state membre afectate de dubla plafonare (RO și SK) ar trebui sprijinite pentru a 
găsi o soluție practică pentru a reduce riscul dezangajării automate a fondurilor din 
perioada de programare 2007-2013, ci în primul rând se stabilește că în cadrul financiar 
multianual european din 2014 și ulterior, toate programele din toate statele membre vor fi 
supuse unei norme privind dezangajarea n+3.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În concluziile sale din 
8 februarie 2013, Consiliul European a 
invitat Comisia să examineze soluțiile 
practice pentru a reduce riscul dezangajării 
automate a fondurilor din pachetele 
naționale 2007-2013 pentru România și 
Slovacia, inclusiv prin modificarea 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006.

(7) De asemenea, Consiliul European a 
invitat Comisia să examineze soluțiile 
practice pentru a reduce riscul dezangajării 
automate a fondurilor din pachetele 
naționale 2007-2013 pentru România și 
Slovacia, inclusiv prin modificarea 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006.

Or. en
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Consiliul European a subliniat, de 
asemenea, necesitatea de a asigura un nivel 
și un profil gestionabil al plăților în cadrul 
tuturor rubricilor pentru a limita 
angajamentele bugetare restante, în special 
prin aplicarea unor norme privind 
dezangajările automate în cadrul tuturor 
rubricilor. Prin urmare, dispozițiile prin 
care normele privind dezangajarea devin 
mai flexibile pentru statele membre 
afectate de plafonarea prevăzută în 
Regulamentul (UE) nr..../... 
[Regulamentul privind dispozițiile 
comune] ar trebui să fie echilibrate din 
punctul de vedere al efectelor avute 
asupra angajamentelor bugetare restante.

(8) Consiliul European a subliniat, de 
asemenea, necesitatea de a asigura un nivel 
și un profil gestionabil al plăților în cadrul 
tuturor rubricilor pentru a limita 
angajamentele bugetare restante, în special 
prin aplicarea unor norme privind 
dezangajările automate în cadrul tuturor 
rubricilor. Având în vedere punctul 87 din 
Concluziile Consiliului European din 7-
8 februarie 2013 și criza fără precedent, 
dispozițiile prin care normele privind 
dezangajarea devin mai flexibile pentru 
statele membre ar trebui să fie echilibrate.

Or. en

Justificare

Având în vedere faptul că norma privind dezangajarea a fost prelungită de Consiliul 
European începând cu 2014 și ulterior, raportorul propune sistematizarea normei și 
aplicarea sa din 2011 tuturor statelor membre. Aceasta are legătură cu prima parte a 
propunerii Comisiei referitoare la suplimentare care are ca scop să sistematizeze norma și să 
nu lase niciun stat care intră în programul de ajustare european să limiteze rata de 
cofinanțare majorată.

Amendamentul 6

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 

(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. Aceasta ar 
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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 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.

trebui să contribuie la îmbunătățirea 
absorbției fondurilor angajate pentru 
programele operaționale în statele membre. 
O astfel de flexibilitate se impune pentru a 
răspunde executării mai lente decât 
previziunile a programelor care afectează 
anumite state membre.

Or. en

Justificare

Având în vedere că norma privind dezangajarea a fost prelungită de Consiliul European 
începând cu 2014 și ulterior, raportorul propune sistematizarea normei și aplicarea sa din 
2011 tuturor statelor membre. Aceasta are legătură cu prima parte a propunerii Comisiei 
referitoare la suplimentare care are ca scop să sistematizeze norma și să nu lase niciun stat 
care intră în programul de ajustare european să limiteze rata de cofinanțare majorată până 
la sfârșitul perioadei de programare.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 62 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Articolul 62 alineatul (1) litera (e) se 
modifică după cum urmează:
„(e) să prezinte Comisiei, până la 
31 martie 2018, o declarație de încheiere 
care să evalueze valabilitatea cererii de 
plată a soldului, precum și legalitatea și 
regularitatea tranzacțiilor adiacente 
reglementate de declarația finală de 
cheltuieli, precum și un raport de 
control final.”
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Or. en

Justificare

În conformitate cu propunerea raportorului de a prelungi dezangajarea automată cu un an, 
declarația de încheiere va fi trimisă Comisiei până la 31 martie 2013.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul -1 b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. Articolul 67 alineatul (1) se modifică 
după cum urmează:
„(1) Pentru prima dată în 2008 și până 
la data de 30 iunie a fiecărui an, 
autoritatea de management transmite 
Comisiei un raport anual și, până la 
31 martie 2018, un raport final de 
execuție a programului operațional.”

Or. en

Justificare

În conformitate cu propunerea raportorului de a prelungi dezangajarea automată cu un an, 
raportul final va fi trimis Comisiei până la 31 martie 2013.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – teza introductivă și litera a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 77 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 – litera b (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 77 – alineatul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă următorul alineat (11a):
„(11a) Prin derogare de la alineatul (10) 
și pentru a asigura o încheiere 
corespunzătoare a programului, 
contribuția Uniunii, prin plata soldului, 
nu este deviată, la nivel prioritar, cu mai 
mult de 10 % din suma maximă de 
asistență din fonduri, astfel cum se 
prevede în planul de finanțare din ultima 
decizie aprobată de Comisie. Suma 
maximă de asistență la nivel de program 
nu este afectată de o deviere la nivel 
prioritar.”

Or. en

Justificare

Pentru a evita modificări considerabile ale programelor la sfârșitul perioadei de programare 
și pentru a permite o absorbție eficientă a fondurilor, se propune o flexibilitate de 10 % între 
priorități (astfel cum a fost cazul în perioada 2000-2006).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1 a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 89 – alineatul 1 – litera a – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Articolul 89 alineatul (1) litera (a) se 
modifică după cum urmează:
„(a) statul membru a transmis până la 
data de 31 martie 2018 o cerere de plată 
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care conține următoarele documente:

Or. en

Justificare

În conformitate cu propunerea raportorului de a prelungi dezangajarea automată cu un an, 
soldul ar trebui plătit cu condiția ca statul membru să fi trimis o cerere de plată până la 
31 mai 2018.

Amendamentul 12

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

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 
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.”

„(2b) Prin derogare de la alineatul (1) 
primul paragraf și de la alineatul (2), 
termenul menționat la alineatul (1) este 
data de 31 decembrie a celui de-al treilea 
an care urmează anului angajamentului 
bugetar anual operat între 2011 și 2013 în 
conformitate cu programele lor 
operaționale.”

Or. en

Justificare

Având în vedere că norma privind dezangajarea a fost prelungită de Consiliul European 
începând cu 2014 și ulterior, raportorul propune sistematizarea normei și aplicarea sa din 
2011 tuturor statelor membre. Aceasta are legătură cu prima parte a propunerii Comisiei 
referitoare la suplimentare care are ca scop să sistematizeze norma și să lase orice stat care 
intră în programul de ajustare european să beneficiez de rata de cofinanțare majorată până 
la sfârșitul perioadei de programare. Perioadele mai lungi vor contribui la îmbunătățirea 
absorbției în statele membre (astfel cum precizează Comisia la considerentul 9) și vor 
permite selectarea proiectelor de calitate. Acestea vor oferi, de asemenea, o soluție care va 
ajuta statele membre să gestioneze impactul crizei mai eficient. Această modificare nu va 
afecta sumele totale alocate din fonduri statelor membre pentru perioada respectivă, iar 
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impactul bugetar al propunerii de prelungire a perioadei de dezangajare automată cu un an 
nu modifică valoarea totală a creditelor de angajament.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006
Articolul 93 – alineatul 3 – paragraful 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La alineatul (3), se adaugă următorul 
paragraf:

eliminat

„Primul paragraf nu aduce atingere 
aplicării termenului limită stabilit la 
articolul 93 alineatul (2b) în cazul 
angajamentului bugetar 2012 pentru 
statul membru menționat la respectivul 
alineat.”

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere
Comisia Europeană a prezentat o modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 ca răspuns 
la criza financiară. Obiectivul său constă în:

 Prelungirea perioadei în care cofinanțarea pentru statele membre care sunt amenințate 
de dificultăți grave cu privire la stabilitatea lor financiară va fi majorată. Statelor 
membre care intră într-un program de ajustare și primesc asistență financiară în viitor 
li se va permite să primească plăți majorate pe parcursul perioadei în care acestea 
beneficiază de intervenția mecanismelor de sprijin, fără a modifica fondurile totale 
care le sunt alocate în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013.

 Aplicarea acordului politic al Consiliului European din 7-8 februarie 2013, adică 
îndeplinirea punctului 87 din concluziile Consiliului. Propunerea Comisiei caută o 
soluție prin care două state membre, România și Slovacia, să primească o derogare de 
la norma privind dezangajarea de n+3 pentru exercițiile financiare 2011 și 2012.

Potrivit Comisiei, sumele totale alocate din fonduri țărilor și programelor în cauză pentru 
perioada respectivă nu se vor modifica și nu este necesară nicio modificare a valorilor 
maxime ale fondurilor structurale și ale fondurilor de coeziune.

Procesul decizional privind prezenta propunere de regulament este supusă procedurii 
legislative ordinare1, iar acordul final va depinde de negocierile Parlamentului European, ale 
Consiliului și ale Comisiei Europene. Are legătură cu aprobarea cadrului financiar multianual 
și a regulamentelor privind dispozițiile comune.

Propunerea raportorului
Raportorul salută propunerea Comisiei și, în principiu, este de acord cu nevoia de a ajuta 
statele, în special pe timp de criză și constrângeri bugetare severe. 

1) Propunere privind majorarea ratei de cofinanțare pentru anumite state membre
Propunerea de suplimentare a ratei de cofinanțare cu 10 puncte procentuale. Ar trebui să fie 
aplicabilă axelor prioritare ale programelor în cazul noilor cheltuieli certificate declarate pe 
parcursul perioadei în cauză și să vizeze statele membre care sunt cele mai afectate de criză și 
care beneficiază de un program de ajustare. A fost prezentată o modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 din 2011 și s-a presupus că sunt permise numai 
declarațiile depuse înainte de sfârșitul exercițiului financiar 2013. Cu toate acestea, deoarece 
există anumite state membre care se confruntă încă cu dificultăți grave în ceea ce privește 
stabilitatea lor financiară, Comisia a propus că durata aplicării unei rate de cofinanțare 
majorate nu ar trebui să fie limitată la 31 decembrie 2013. Raportorul salută o astfel de 
propunere, deoarece prevede viitoarea situație, astfel cum este negociată în regulamentele 
privind dispozițiile comune.

2) Propunere de a reduce riscul dezangajării automate a fondurilor pentru România și 
Slovacia
Propunerea de a reduce riscul dezangajării automate a fondurilor din pachetele 2007-2013 

                                               
1 Art. .... din TFUE.
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pentru România și Slovacia, întrucât aceste două state vor fi afectate de impactul plafonării 
alocărilor pentru 2014-2020 la 110 % din alocarea pentru 2007-2013, prezentată în cadrul 
Consiliului European în februarie.
Cu toate acestea, Parlamentul European și Comisia REGI au promovat întotdeauna 
decontările bazate pe principii și soluții de sisteme. Consiliul European a luat deja o decizie 
cu privire la o astfel de soluție de sistem prin introducerea normei privind dezangajarea n+3 
pentru cadrul financiar multianual 2014-2020. Printre altele, înseamnă recunoașterea generală 
a nevoii de a prelungi normele privind dezangajarea și de a oferi statelor membre mai mult 
timp pentru pregătirea unor proiecte bune și de calitate. 
Întrucât filosofia generală a politicii de coeziune post-2013 se schimbă către o orientare pe 
rezultate și un sistem bazat pe performanțe, raportorul propune unificarea normei privind 
dezangajarea pentru restul perioadei de programare actuale cu cea viitoare. O astfel de 
flexibilitate ar putea să accelereze executarea programelor în vremuri dificile și să contribuie 
la îmbunătățirea absorbției fondurilor angajate pentru programele operaționale la sfârșitul 
perioadei. Astfel li s-ar permite tuturor statelor membre să prezinte declarații de cheltuieli 
până la sfârșitul anului 2014, pentru angajamentele aferente exercițiului financiar 2011, până 
la sfârșitul anului 2015, pentru angajamentele aferente exercițiului financiar 2012 și până la 
sfârșitul anului 2016, pentru angajamentele aferente exercițiului financiar 2013. S-ar reduce 
riscul de dezangajare automată a angajamentelor aferente exercițiilor financiare 2011, 2012 și 
2013 și s-ar crea un mecanism de tranziție uniform înainte de următoarea perioadă de 
programare.
O altă propunere de accelerare a efectuării plăților către statele membre este asigurarea unei 
mai mari flexibilități a programului. Pentru a evita numeroase modificări ale programelor la 
sfârșitul perioadei de programare și pentru a permite o absorbție eficientă a fondurilor, 
raportorul propune o flexibilitate de 10 % între priorități/axe prioritare (astfel cum a fost cazul 
în perioada de programare 2000-2006). El sprijină această propunere deoarece ar asigura o 
abordare mai flexibilă a modificărilor aduse programelor operaționale decât permit actualele 
orientări de închidere. 

Argumentare finală
Propunerea ar armoniza condițiile perioadei de programare actuale și viitoare și ar ajuta țările 
să cheltuiască fondurile mai eficient. Este necesar ca statele membre să execute proiectele și 
să utilizeze resursele pentru creșterea lor economică și competitivitatea lor. 
Îndelungata criză financiară și economică a cauzat pierderi economice și stagnarea economiei 
și are numeroase consecințe negative. Statele membre au trebuit să urmărească politici 
bugetare stricte și politici de consolidare fiscală care au dus la reducerea activităților 
investiționale în sectorul public și în cel privat. În mod evident au existat mai multe condiții 
dificile pentru politicile de investiții și de dezvoltare decât s-a așteptat înaintea crizei. Ținând 
seama de impactul crizei fără precedent, este nevoie să se faciliteze gestionarea finanțării din 
partea Uniunii, să se sprijine accelerarea investițiilor în statele membre și în regiuni și să se 
îmbunătățească disponibilitatea fondurilor pentru finanțarea economiei.
O altă valoare adăugată a propunerii este contribuția la o tranziție ușoară între perioada de 
programare actuală și cea viitoare. Ar avea ca rezultat reducerea excesului de cereri de plată 
neonorate și ar preveni nevoia de a acționa prea repede și de a lua decizii sub presiune. 

Actualul sistem de dezangajare, în special în contextul stadiului negocierilor privind 
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următorul cadru financiar multianual, este volatil. Schimbarea propusă ar spori fluența, 
continuitatea și predictibilitatea politicilor de investiții și de dezvoltare.


