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14.4.2010 A7-0055/19 

Amendamentul 19 

Elisabeth Schroedter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
și Fondul de coeziune, în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții 
referitoare la gestiunea financiară 
COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006  
Articolul 39 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 
FEDER și Fondul de coeziune pot să 
finanțeze, în cadrul unui program sau a 
unor programe operaționale, cheltuieli care 
includ un ansamblu de lucrări, activități sau 
servicii destinate să îndeplinească prin ele 
însele o funcție indivizibilă cu caracter 
economic sau tehnic precis, care urmărește 
obiective clar identificate și al cărei cost 
total depășește 50 de milioane EUR 
(denumite în continuare „proiecte 
majore”).” 

 
FEDER și Fondul de coeziune pot să 
finanțeze, în cadrul unui program sau a 
unor programe operaționale, cheltuieli care 
includ un ansamblu de lucrări, activități sau 
servicii destinate să îndeplinească prin ele 
însele o funcție indivizibilă cu caracter 
economic sau tehnic precis, care urmărește 
obiective clar identificate și al cărei cost 
total depășește, în cazul proiectelor 
privind mediul, 25 de milioane EUR, iar 
în alte domenii 50 de milioane EUR 
(denumite în continuare „proiecte 
majore”).” 

Or. de 
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14.4.2010 A7-0055/20 

Amendamentul 20 

Elisabeth Schroedter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
și Fondul de coeziune, în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții 
referitoare la gestiunea financiară 
COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 2 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006  
Articolul 40 – partea introductivă 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Statul membru sau autoritățile de 
gestionare furnizează Comisiei următoarele 
informații privind proiectele majore:” 

„Statul membru sau autoritățile de 
gestionare furnizează Comisiei următoarele 
informații privind proiectele majore și 
proiectele cu un cost total între 25 și 50 de 
milioane EUR:” 

Or. de 
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14.4.2010 A7-0055/21 

Amendamentul 21 

Elisabeth Schroedter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
și Fondul de coeziune, în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții 
referitoare la gestiunea financiară 
COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 4 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006  
Articolul 44 – alineatul 1 – litera a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) instrumentelor care intră sub incidența 
ingineriei financiare în beneficiul 
întreprinderilor, în special al 
întreprinderilor mici și mijlocii, precum 
fondurile de capital de risc, de garanție și 
de împrumut; 

(a) instrumentelor care intră sub incidența 
ingineriei financiare în beneficiul 
întreprinderilor, în special al 
întreprinderilor mici și mijlocii, precum 
fondurile de capital de risc, de garanție, 
microcreditele și fondul de împrumut; 

Or. de 
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14.4.2010 A7-0055/22 

Amendamentul 22 

Elisabeth Schroedter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
și Fondul de coeziune, în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții 
referitoare la gestiunea financiară 
COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 5 

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006  
Articolul 48 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„3. Pe parcursul perioadei de programare, 
statele membre efectuează evaluări legate 
de monitorizarea programelor operaționale, 
în special în cazul în care rezultatele lor 
diferă semnificativ de obiectivul prevăzut 
inițial. În cazul în care se prezintă 
propuneri pentru revizuirea programelor 
operaționale în conformitate cu articolul 
33, se va furniza analiza privind motivele 
revizuirii, inclusiv orice dificultăți de 
punere în aplicare, și impactul estimat al 
revizuirii, inclusiv cel asupra strategiei 
programului operațional. Rezultatele 
evaluărilor sau analizelor se transmit 
Comitetului de supraveghere a programului 
operațional și Comisiei.” 

„3. Pe parcursul perioadei de programare, 
statele membre efectuează evaluări legate 
de monitorizarea programelor operaționale, 
în special în cazul în care rezultatele lor 
diferă semnificativ de obiectivul prevăzut 
inițial. În cazul în care se prezintă 
propuneri pentru revizuirea programelor 
operaționale în conformitate cu articolul 
33, se furnizează analiza privind motivele 
revizuirii, inclusiv orice dificultăți de 
punere în aplicare, și impactul estimat al 
revizuirii, inclusiv cel asupra strategiei 
programului operațional și asupra 
obiectivelor UE privind combaterea 
schimbărilor climatice. Rezultatele 
evaluărilor sau analizelor se transmit 
Comitetului de supraveghere a programului 
operațional și Comisiei.” 

Or. de 
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14.4.2010 A7-0055/23 

Amendamentul 23 

Elisabeth Schroedter 

în numele Grupului Verts/ALE 
 
Raport A7-0055/2010 

Evgeni Kirilov 

Dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
și Fondul de coeziune, în ceea ce privește simplificarea anumitor cerințe și anumite dispoziții 
referitoare la gestiunea financiară 
COM(2009)0384 – C7-0003/2010 – 2009/0107(COD) 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul 8 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006  
Articolul 57 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„1. Statul membru sau autoritatea de 
gestionare se asigură că o operațiune care 
cuprinde investiții în infrastructură sau 
investiții productive beneficiază în 
continuare de contribuția fondurilor doar 
dacă aceasta nu suferă, în decurs de cinci 
ani de la data finalizării, o modificare 
importantă cauzată de o schimbare în 
natura proprietății unui element de 
infrastructură sau de încetarea unei 
activități de producție și care afectează 
natura sau condițiile de punere în aplicare a 
operațiunii sau oferă unei firme sau unui 
organism public un avantaj necuvenit.  
 

„1. Statul membru sau autoritatea de 
gestionare se asigură că o operațiune care 
cuprinde investiții în infrastructură sau 
investiții productive beneficiază în 
continuare de contribuția fondurilor doar 
dacă aceasta nu suferă, în decurs de zece 
ani de la data finalizării, o modificare 
importantă cauzată de o schimbare în 
natura proprietății unui element de 
infrastructură sau de încetarea unei 
activități de producție și care afectează 
natura sau condițiile de punere în aplicare a 
operațiunii sau oferă unei firme sau unui 
organism public un avantaj necuvenit.  
 

Se va considera că operațiunile care 
primesc contribuții de la FSE nu au păstrat 
contribuția numai în cazul în care sunt 
supuse unei obligații de menținere a 
investiției în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat în sensul 
articolului 87 din tratat și în cazul în care 
suferă o modificare importantă cauzată de 
încetarea activității productive în decursul 
perioadei prevăzute de normele respective.  
 

Se va considera că operațiunile care 
primesc contribuții de la FSE nu au păstrat 
contribuția numai în cazul în care sunt 
supuse unei obligații de menținere a 
investiției în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat în sensul 
articolului 87 din tratat și în cazul în care 
suferă o modificare importantă cauzată de 
încetarea activității productive în decursul 
perioadei prevăzute de normele respective.  
 

Statele membre pot reduce la trei ani Statele membre pot reduce la cinci ani 
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termenele stabilite la primul paragraf în 
cazul menținerii unei investiții sau a 
locurilor de muncă create de IMM-uri.” 

termenele stabilite la primul paragraf în 
cazul menținerii unei investiții sau a 
locurilor de muncă create de IMM-uri.” 

Or. de 

 
 


