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Amendamentul 1 

Propunere de regulament 

Referirea 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 43 alineatul (2), articolul 74 și 
articolul 77 alineatul (2), articolul 91 
alineatul (1) și articolul 100 alineatul (2), 
articolul 173 alineatul (3), articolul 175, 
articolul 188, articolul 192 alineatul (1), 
articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 
alineatul (2), 

având în vedere Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în special 
articolul 43 alineatul (2), articolul 91 
alineatul (1) și articolul 100 alineatul (2), 
articolul 173 alineatul (3), articolul 175, 
articolul 188, articolul 192 alineatul (1), 
articolul 194 alineatul (2) și articolul 195 
alineatul (2), 

Justificare 

În articolele eliminate nu sunt prevăzute activități, iar posibilitățile de neparticipare pe care le 
au anumite state membre ar putea complica punerea în aplicare a programului. 
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Amendamentul 2 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Comunicarea Comisiei intitulată „O 
politică maritimă integrată pentru Uniunea 
Europeană” - COM(2007) 575 din 10 
octombrie 2007 stabilește ca principal 
obiectiv al politicii maritime integrate 
elaborarea și implementarea unui proces 
integrat, coerent și comun de luare a 
deciziilor privind oceanele, mările, 
regiunile de coastă și sectoarele maritime. 

(1) Comunicarea Comisiei intitulată „O 
politică maritimă integrată pentru Uniunea 
Europeană” - COM(2007) 575 din 10 
octombrie 2007 stabilește ca principal 
obiectiv al politicii maritime integrate 
elaborarea și punerea în aplicare a unui 
proces integrat, coordonat, coerent, 
transparent și ecologic de luare a 
deciziilor privind oceanele, mările, 
regiunile de coastă, regiunile 
ultraperiferice și insulare, precum și 
sectoarele maritime. 

Justificare 

Textul propus este în conformitate cu obiectivele menționate la articolele 2 și 3. Nici textul 
propus, nici textul Comisiei nu reprezintă citate exacte. 
 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament 

Considerentul 4a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) În Rezoluția sa din 21 octombrie 
2010 referitoare la politica maritimă 
integrată (PMI) – Evaluarea progreselor 
înregistrate și noi provocări1, Parlamentul 
European și-a exprimat sprijinul „pentru 
intenția exprimată de Comisie de a 
finanța PMI cu 50 de milioane de euro în 
următorii doi ani cu scopul de a consolida 
proiectele anterioare în domeniul politicii, 
guvernanței, sustenabilității și 
supravegherii”. 

 ____________ 

 1 P7_TA(2010)0386. 
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Justificare 

Ar trebui să se menționeze nu numai angajamentul Consiliului de a finanța PMI, ci și cel al 
Parlamentului. 
 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Este necesar un sprijin financiar 
continuu din partea Uniunii, care să îi 
permită acesteia să implementeze și să 
dezvolte în continuare politica sa maritimă 
integrată în conformitate cu Rezoluția 
Parlamentului European din 20 mai 2008 
privind politica maritimă integrată, precum 
și să urmărească obiectivele sale principale 
stabilite în Cartea albastră a Comisiei din 
octombrie 2007, confirmate în Raportul 
intermediar din octombrie 2009 și aprobate 
de Consiliul Afaceri Generale în 
concluziile sale din 16 noiembrie 2009.  

(5) Este necesară o finanțare continuă din 
partea Uniunii, care să îi permită acesteia 
să implementeze și să dezvolte în 
continuare politica sa maritimă integrată în 
conformitate cu Rezoluția Parlamentului 
European din 20 mai 2008 privind politica 
maritimă integrată, precum și să 
urmărească obiectivele sale principale 
stabilite în Cartea albastră a Comisiei din 
octombrie 2007, confirmate în Raportul 
intermediar din octombrie 2009 și aprobate 
de Consiliul Afaceri Generale în 
concluziile sale din 16 noiembrie 2009.  

 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament 

Considerentul 5a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Începând cu 2014 va fi nevoie să se 
asigure resurse suficiente pentru a 
garanta dezvoltarea și realizarea 
obiectivelor politicii maritime integrate, 
fără a submina resursele alocate altor 
politici și pentru a stimula, în același 
timp, dezvoltarea durabilă a regiunilor 
maritime ale Uniunii, inclusiv a insulelor 
și regiunilor ultraperiferice. În acest sens, 
se consideră necesară includerea politicii 
în noile perspective financiare pentru 
perioada 2014-2021. 

 

Amendamentul6 
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Propunere de regulament 

Considerentul 5b (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Dezvoltarea sectorului maritim prin 
acordarea de sprijin financiar pentru 
măsurile politicii maritime integrate ar 
avea un impact semnificativ în ceea ce 
privește coeziunea economică, socială și 
teritorială. 

Justificare 
Consolidarea PMI printr-un program de sprijin va contribui atât la promovarea dezvoltării 
armonioase globale a Uniuni Europene, cât și la atingerea obiectivelor coeziunii economice, 
sociale și teritoriale prevăzute la articolul 174 din TFUE. 

 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să 
fie destinată susținerii activităților 
exploratorii legate de acțiunile care 
urmăresc promovarea obiectivelor 
strategice ale politicii maritime integrate, 
printre care se numără guvernanța 
maritimă integrată la toate nivelele, 
dezvoltarea în continuare și 
implementarea strategiilor integrate 
pentru bazinele maritime, adaptate la 
nevoile specifice ale diferitelor bazine 
maritime ale Europei, definirea, în 
Directiva-cadru privind strategia pentru 
mediul marin, care constituie pilonul de 
mediu al politicii maritime integrate, a 
limitelor sustenabilității activităților 
umane, acordând impactului cumulativ al 
acestora atenția cuvenită pe baza abordării 
ecosistemice, implicarea mai accentuată a 
părților interesate în sistemele de 
guvernanță maritimă integrată, 
dezvoltarea în continuare a 
instrumentelor transsectoriale pentru 
elaborarea politicii integrate, promovarea 

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să 
fie destinată susținerii activităților 
exploratorii legate de acțiunile care 
urmăresc promovarea obiectivelor 
strategice ale politicii maritime integrate, 
acordând atenția cuvenită impactului 
cumulativ al acestora, pe baza abordării 
ecosistemice, creșterii economice 
durabile, ocupării forței de muncă, 
inovării și competitivității în regiunile de 
coastă, insulare și ultraperiferice, precum 
și promovării dimensiunii internaționale a 
politicii maritime integrate. 
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dimensiunii internaționale a politicii 
maritime integrate și creșterea economică 
sustenabilă, ocuparea forței de muncă, 
inovarea și competitivitatea. 

 (6a) Obiectivele strategice ale politicii 
maritime integrate, printre care se 
numără guvernanța maritimă integrată la 
toate nivelele, dezvoltarea și punerea în 
aplicare în continuare a strategiilor 
integrate pentru bazinele maritime, 
adaptate la nevoile specifice ale diferitelor 
bazine maritime ale Europei, dezvoltarea 
în continuare a unor instrumente 
transsectoriale pentru elaborarea 
politicilor integrate, în scopul de a 
îmbunătăți sinergiile și coordonarea între 
politicile și instrumentele existente prin 
schimbul de cunoștințe și date referitoare 
la domeniul maritim, îmbunătățirea 
implicării părților interesate în sistemele 
integrate de guvernanță maritimă, 
protejarea și folosirea durabilă a 
resurselor marine și de coastă, precum și 
definirea limitelor sustenabilității 
activităților umane și a protecției mediului 
maritim și de coastă și a biodiversității, în 
Directiva-cadru privind strategia pentru 
mediul marin și în Directiva-cadru 
privind politica comunitară în domeniul 
apei, care constituie pilonul de mediu al 
politicii maritime integrate. 

Justificare 

Acest amendament este o consecință a modificărilor propuse la articolul 2. 
 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament 

Considerentul 7a (nou)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Este important ca programul să fie 
coerent cu celelalte politici ale Uniunii 
care ar putea avea o dimensiune 
maritimă, în special cu fondurile 
structurale, rețeaua transeuropeană de 
transport, politica comună în domeniul 
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pescuitului, turismul, acțiunile în materie 
de mediu și schimbări climatice, 
programul-cadru pentru cercetare și 
dezvoltare și politica energetică. 

Justificare 
 
Abordarea integrată adoptată de PMI ar trebui să fie aplicată și pentru identificarea de 
sinergii cu alte politici ale UE care ar putea avea o dimensiune maritimă.  

 
 

Amendamentul 9 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Implementarea programului în țările 
terțe trebuie să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor de dezvoltare ale țării 
beneficiare și să concorde cu alte 
instrumente de cooperare ale UE, inclusiv 
cu obiectivele și prioritățile politicilor UE 
în domeniu. 

(8) Implementarea programului în țările 
terțe trebuie să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor de dezvoltare ale țării 
beneficiare și să concorde cu alte 
instrumente de cooperare ale UE, inclusiv 
cu obiectivele și prioritățile politicilor UE 
în domeniu, acquis-ul și convențiile 
internaționale relevante. 

 

Amendamentul 10 

Propunere de regulament 

Considerentul 9  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Programul trebuie să completeze 
instrumentele financiare existente și 
viitoare, puse la dispoziție de statele 
membre la nivel național și subnațional, 
pentru promovarea protecției și a utilizării 
sustenabile a oceanelor, mărilor și 
coastelor. 

(9) Programul trebuie să completeze 
instrumentele financiare existente și 
viitoare, puse la dispoziție de Uniune și de 
statele membre la nivel național și 
subnațional, pentru promovarea protecției 
și a utilizării sustenabile a oceanelor, 
mărilor și coastelor și pentru a contribui la 
consolidarea cooperării între statele 
membre și regiunile de coastă, regiunile 
insulare și ultraperiferice, luând în 
considerare prioritățile stabilite și 
progresele realizate în cadrul proiectelor 
naționale și locale. 
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Justificare 
 
Dincolo de problema legată de finanțare, obiectivul promovării și consolidării cooperării și 
dialogului dintre statele membre și regiunile lor de coastă este esențial pentru succesul PMI. 
 

 

Amendamentul 11 

Propunere de regulament 

Considerentul 9a (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) La punerea în aplicare a 
programului ar trebui să se acorde atenție 
integrării inițiativelor sectoriale existente 
pentru a se evita suprapunerea inutilă a 
structurilor. 

 

Amendamentul 12 

Propunere de regulament 

Considerentul 10a (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) În plus, ar trebui elaborată o 
propunere de prelungire a acestuia pentru 
perioada de după 2013, însoțită de o 
propunere pentru un pachet financiar 
corespunzător.  

 

Amendamentul 13 

Propunere de regulament 

Considerentul 13 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Programele de lucru anuale stabilite 
pentru implementarea programului 
trebuie adoptate în conformitate cu 
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 
iunie 1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei. 

(13) Pentru a ține seama de evoluțiile 
neprevăzute și pentru a furniza un cadru 
de punere în aplicare detaliat, dar flexibil, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE 
ar trebui delegată Comisiei. În special, 
actele delegate se pot dovedi necesare 



 

 
 PE472.768/ 8 

 RO 

pentru a actualiza obiectivele operaționale 
și pentru a adopta programul de lucru 
stabilit în temeiul prezentului regulament. 
Este deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. 

Justificare 

A se vedea justificările amendamentelor la articolul 3 alineatul (4c) (nou) și la articolul 7.  
 

Amendamentul 14 

Propunere de regulament 

Articolul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament instituie un program 
de susținere a măsurilor destinate să 
continue promovarea dezvoltării și 
implementării politicii maritime integrate 
(denumit în continuare „programul”). 

Prezentul regulament instituie un program 
de susținere a măsurilor destinate să 
continue promovarea dezvoltării și 
implementării politicii maritime integrate 
(denumit în continuare „programul”), care 
are ca obiectiv primar maximizarea 
dezvoltării durabile, a creșterii economice 
și a coeziunii sociale a regiunilor costiere, 
insulare și ultraperiferice ale UE prin 
politici coerente și coordonate în 
domeniul maritim și printr-o cooperare 
internațională în acest domeniu. 
Programul sprijină utilizarea durabilă a 
mărilor și oceanelor și lărgirea 
cunoștințelor științifice.  

Justificare 

Obiectivul primar ar trebui specificat într-o manieră clară și ar trebui să corespundă strategiei 
2020. 
 

Amendamentul 15 

Propunere de regulament 

Articolul 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1a 
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Principii de punere în aplicare 
 (1) Comisia pune în aplicare programul 

în conformitate cu regulamentul 
financiar. Asistența financiară din cadrul 
programului se furnizează numai în 
măsura în care nu sunt disponibile alte 
fonduri ale Uniunii. 

 (2) Acțiunile sprijinite de program 
corespund obiectivelor și politicilor 
Uniunii pentru 2020 și 2050. Toate statele 
membre, sectoarele maritime și regiunile 
de coastă, insulare și ultraperiferice pot 
beneficia de program, creându-se o 
veritabilă valoare adăugată europeană. b 
Se asigură menținerea unui echilibru 
regional adecvat în ceea ce privește 
finanțarea măsurilor în diferite bazine 
maritime. Programul are ca scop crearea 
de sinergii între diferitele politici printr-o 
mai bună coordonare a acestora. 

 (3) Comisia urmărește implicarea activă și 
efectivă a autorităților locale și regionale, 
a partenerilor economici și sociali, 
precum și a ONG-urilor și a organizațiilor 
societății civile, atunci când este cazul și 
când este posibil. 

 (4) În punerea în aplicare a programului 
se aplică principiile bunei guvernanței și 
transparenței, iar programul urmărește să 
contribuie la transparența și buna 
guvernare în toate politicile sectoriale 
conexe, la nivel european, național și 
regional. 

Justificare 

Acest text este deplasat de la articolul 7. 
 

Amendamentul 16 

Propunere de regulament 

Articolul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obiective generale Obiective generale 

Programul are următoarele obiective Programul are următoarele obiective 
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generale: generale: 

(a) să stimuleze dezvoltarea și 
implementarea guvernanței integrate a 
afacerilor maritime și costiere și a 
strategiilor integrate pentru bazinele 
maritime; 

(a) să stimuleze dezvoltarea și punerea în 
aplicare a guvernanței integrate a 
afacerilor maritime și costiere; 

 (aa) să stimuleze dezvoltarea și punerea în 
aplicare a strategiilor pentru bazinele 
maritime; 

(b) să contribuie la dezvoltarea 
instrumentelor transsectoriale pentru 
politicile sectoriale care privesc mările sau 
coastele;  

(b) să contribuie la dezvoltarea 
instrumentelor transsectoriale, și anume 
amenajarea teritoriului maritim, 
integrarea supravegherii maritime și a 
cunoștințelor marine, pentru dezvoltarea 
de sinergii și pentru sprijinirea politicilor 
care privesc mările sau zonele de coastă, în 
special în domeniul dezvoltării economice, 
ocupării forței de muncă, protecției 
mediului, cercetării, al siguranței 
maritime, al energiei și al dezvoltării 
politicilor maritime ecologice;  

(c) să sprijine elaborarea în comun a 
politicii și să promoveze utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere 
și creșterea economică sustenabilă, 
inovarea și ocuparea forței de muncă în 
sectoarele maritime și regiunile de coastă, 
asigurând coerența cu prioritățile și 
acțiunile politicilor sectoriale; 

(c) să promoveze protecția mediului 
marin, și în special a biodiversității 
acestuia, și utilizarea sustenabilă a 
resurselor marine și costiere și să continue 
definirea, în special în Directiva-cadru 
privind strategia pentru mediul marin și în 
Directiva-cadru privind politica 
comunitară în domeniul apei, a limitelor 
sustenabilității activităților umane care au 
un impact asupra mediului marin; 

(d) să continue definirea, în Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, a limitelor sustenabilității 
activităților umane care au un impact 
asupra mediului marin; 

 

 (da) să sprijine creșterea economică 
„albastră” durabilă, ocuparea forței de 
muncă, inovarea și noile tehnologii în 
sectoarele maritime și în regiunile de 
coastă, insulare și ultraperiferice ale UE; 

(e) să îmbunătățească și să intensifice 
cooperarea și coordonarea externe cu 
privire la obiectivele politicii maritime 
integrate. 

(e) să îmbunătățească și să intensifice 
cooperarea și coordonarea externe cu 
privire la obiectivele politicii maritime 
integrate pe baza dezbaterii aprofundate în 
cadrul forumurilor internaționale. În 
această privință, este esențial să se ratifice 
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și să se pună în aplicare Convenția 
Națiunilor Unite asupra dreptului mării 
(UNCLOS) și alte instrumente 
internaționale relevante.  

  

 (ea) să îmbunătățească vizibilitatea 
profilului maritim al Europei. 

Justificare 

Structura obiectivelor generale ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor 
operaționale pentru fiecare obiectiv general. Ar trebui adăugat și sprijinul pentru politica 
Uniunii în domeniul dreptului mării, precum și vizibilitatea PMI. 
 

Amendamentul 17 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – titlu 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obiective specifice Obiective operaționale 

Justificare 

Titlul propus este mai potrivit, dar fiind conținutul obiectivelor în cauză. 
 

Amendamentul 18 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În cadrul obiectivelor stabilite la 
articolul 2 literele (a), (b), (c) și (d), 
programul urmărește: 

(1) În cadrul obiectivului stabilit la 
articolul 2 litera (a) (guvernanța maritimă 
integrată), programul urmărește: 

(a) să încurajeze statele membre sau 
regiunile să elaboreze sau să introducă 
guvernanța maritimă integrată; 

(a) să încurajeze statele membre și 
regiunile UE să elaboreze, să introducă sau 
să pună în aplicare guvernanța maritimă 
integrată; 

(b) să stimuleze și să consolideze dialogul 
și cooperarea cu și între părțile interesate 
pe tema aspectelor transsectoriale legate 
de politica maritimă integrată; 

(b) să stimuleze și să consolideze dialogul, 
cooperarea și coordonarea cu și între 
statele membre, regiunile UE, părțile 
interesate, cetățeni, organizațiile societății 
civile și partenerii sociali, garantând o 
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transparență deplină; 

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, 
schimbul de informații și de bune practici 
cu privire la politica maritimă, inclusiv la 
guvernanță și la politicile sectoriale care 
au un impact asupra mărilor regionale și 
regiunilor de coastă sau 

(c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, 
schimbul de informații, metode, standarde 
și bune practici; 

(d) să promoveze stabilirea de platforme și 
rețele de cooperare transsectorială, care să 
includă părțile interesate din industrie și 
cercetare, regiunile, autoritățile publice și 
organizațiile neguvernamentale; 

(d) să promoveze stabilirea de platforme și 
rețele de cooperare transsectorială, care să 
includă reprezentanți ai autorităților 
publice, autoritățile regionale și locale, 
părțile interesate din industrie și cercetare, 
cetățeni, organizațiile societății civile și 
partenerii sociali.  

(e) să faciliteze elaborarea metodelor și a 
abordărilor comune; 

 

Justificare 

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru 
fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise. 
 

Amendamentul 19 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În cadrul obiectivului stabilit la 
articolul 2 litera (aa) (strategiile pentru 
bazinele maritime), programul urmărește: 

 (a) să sprijine dezvoltarea și punerea în 
aplicare a strategiilor integrate pentru 
bazinele maritime în toate bazinele 
maritime europene, ținând seama de 
caracteristicile bazinelor maritime și 
submaritime și de strategiile 
macroregionale existente, și în special de 
cele în care schimbul de informații și 
experiențe între diferite țări este deja 
stabilit și în care există structuri 
multinaționale operaționale; 

 (b) să stimuleze și să consolideze dialogul 
și cooperarea cu și între state membre, 
regiuni și părți interesate, cetățeni, 
organizații al societății civile și parteneri 
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sociali; 

 (c) să faciliteze exploatarea sinergiilor, 
schimbul de informații și schimbul de 
metode, standarde și bune practici. 

Justificare 

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru 
fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise. 
 

Amendamentul 20 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În cadrul obiectivului stabilit la 
articolul 2 litera (b), programul urmărește 
să stimuleze dezvoltarea: 

(2) În cadrul obiectivului stabilit la 
articolul 2 litera (b) (instrumente), 
programul urmărește: 

(a) unui mediu comun pentru schimbul de 
informații, destinat domeniului maritim al 
UE, care să promoveze activitățile de 
supraveghere transsectoriale și 
transfrontaliere și să consolideze utilizarea 
spațiului marin în condiții de siguranță și 
de securitate, ținând seama de evoluțiile 
relevante ale politicilor sectoriale în ceea 
ce privește supravegherea și contribuind, 
după caz, la evoluția necesară a acestora; 

(a) să contribuie la dezvoltarea unui mediu 
comun pentru schimbul de informații, 
destinat domeniului maritim al UE, care să 
promoveze activitățile de supraveghere 
transsectoriale și transfrontaliere și să 
consolideze utilizarea spațiului marin în 
condiții de siguranță și de securitate și cu 
respectarea mediului, ținând seama de 
evoluțiile relevante ale politicilor sectoriale 
în ceea ce privește supravegherea; 

(b) planificării spațiale maritime și 
gestionării integrate a zonelor de coastă, 
care asigură un instrument fundamental 
pentru gestionarea bazată pe ecosistem și 
pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor 
marine și a regiunilor de coastă; 

(b) să faciliteze cooperarea statelor 
membre în domeniul amenajării 
teritoriului maritim și al gestionării 
integrate a zonelor de coastă și dezvoltarea 
legăturilor între uscat și mare, de exemplu 
în ceea ce privește dezvoltarea unor 
măsuri experimentale și de alt tip care 
combină generarea energiei eoliene și 
piscicultura; 

(c) unei baze de date și cunoștințe privind 
mediul marin, de înaltă calitate, 
cuprinzătoare și accesibilă publicului, care 
să faciliteze schimbul, reutilizarea și 
diseminarea acestor date între diferitele 
grupuri de utilizatori și să asigure 
vizualizarea informațiilor din domeniul 
maritim cu ajutorul unor instrumente 

(c) să contribuie la dezvoltarea unei baze 
de date și cunoștințe privind mediul marin, 
de înaltă calitate, cuprinzătoare și 
accesibilă publicului, care să faciliteze 
schimbul, reutilizarea și diseminarea 
acestor date între diferitele grupuri de 
utilizatori și să asigure vizualizarea 
informațiilor din domeniul maritim cu 
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bazate pe internet; ajutorul unor instrumente bazate pe 
internet, ori de câte ori este posibil, 
folosind programele disponibile care au 
fost deja dezvoltate în acest scop. 

Justificare 

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru 
fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise. 
 

Amendamentul 21 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) În cadrul obiectivului stabilit la 
articolul 2 litera (d) (protecția mediului și 
utilizarea sustenabilă), programul 
urmărește: 

 (a) să contribuie la definirea și 
dezvoltarea limitelor sustenabilității 
activităților umane care au un impact 
asupra mediului marin; 

 (b) să faciliteze elaborarea metodelor și a 
standardelor; 

 (c) să faciliteze coordonarea între statele 
membre și alți actori în punerea în 
aplicare a abordării ecosistemice și a 
principiului precauției; 

 (d) să promoveze acțiuni pentru atenuarea 
efectelor schimbărilor climatice asupra 
mediului marin, de coastă și insular, 
acordându-se o atenție deosebită zonelor 
celor mai vulnerabile în această privință; 

 (e) să faciliteze îmbunătățirea condițiilor 
mediului marin și de coastă și să prevină 
și să reducă poluarea, inclusiv deșeurile 
marine; 

 (f) să contribuie la conservarea 
ecosistemelor și a biodiversității; 

 (g) să încurajeze cercetarea în scopul 
evaluării stării actuale a ecosistemelor 
amenințate, oferind astfel o bază pentru 
planificarea la nivel regional și național, 
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precum și pentru identificarea 
deficiențelor la nivel legislativ în ceea ce 
privește pescuitul ilicit, nereglementat și 
neraportat. 

Justificare 

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru 
fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise. 
 

Amendamentul 22 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) În cadrul obiectivului stabilit la 
articolul 2 litera (da) (creștere, ocuparea 
forței de muncă și inovare), programul 
urmărește: 

 (a) să promoveze inițiative pentru creștere 
și ocuparea forței de muncă în sectorul 
maritim și în regiunile de coastă și 
insulare; 

 (b) să sprijine formarea, educația și 
oportunitățile profesionale în profesiile 
din domeniul maritim, precum formarea 
profesională a persoanelor responsabile 
pentru nave și transportul maritim; 

 (c) să sprijine acțiunile menite să confere 
profesiilor din domeniul maritim un 
caracter mai atractiv și să încurajeze 
mobilitatea tinerilor în sectoarele 
maritime; 

 (d) să încurajeze cercetarea, dezvoltarea și 
promovarea tehnologiilor ecologice, a 
surselor marine regenerabile de energie, 
precum și a navigației și cabotajului 
ecologice; 

 (e) să sprijine măsurile de dezvoltare și 
promovare a unei strategii privind 
turismul de coastă, maritim și insular; 

Justificare 

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru 
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fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise. 
 

Amendamentul 23 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatele 3 și 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) În cadrul obiectivului stabilit la 
articolul 2 litera (e) și în completarea 
politicilor sectoriale, programul vizează să 
îmbunătățească și să intensifice 
cooperarea privind acțiunile 
transsectoriale integrate cu: 

(3) În cadrul obiectivului stabilit la 
articolul 2 litera (e) (dimensiunea 
internațională), programul urmărește: 

 (a) să stimuleze guvernanța maritimă 
internațională și cooperarea cu țările 
terțe, pe baza statului de drept, prin 
promovarea aderării tuturor țărilor la 
UNCLOS; 

 (aa) să promoveze semnarea, ratificarea și 
punerea în aplicare a acordurilor 
internaționale; 

 (b) să completeze politicile sectoriale, 
ameliorând cooperarea prin schimbul de 
bune practici și să îmbunătățească 
dialogul la nivel internațional în cadrul 
forurilor competente în cazul în care acest 
lucru este necesar și adecvat; 

 (c) să intensifice cooperarea privind 
acțiunile transsectoriale integrate cu: 

(a) țările terțe, inclusiv cu cele care au o 
frontieră la un bazin maritim european, 

- țările terțe, în special cu cele care au o 
frontieră la un bazin maritim european, 

(b) actori din țările terțe,  - dacă este necesar și după caz, actori din 
țările terțe, cum ar fi agențiile regionale, 
organismele de cercetare, ONG-urile și 
întreprinderile;  

(c) parteneri și organizații internaționale, 
în special în ceea ce privește angajamentele 
internaționale de refacere a ecosistemelor 
și alte acorduri relevante, 

- parteneri, organizații și instrumente 
internaționale, în special în ceea ce privește 
angajamentele internaționale de refacere a 
ecosistemelor și alte acorduri relevante, 

(4) Obiectivele specifice stabilite la 
alineatul (3) se realizează conform 
obiectivelor specifice stabilite la alineatele 
(1) și (2), asigurând coerența cu 
instrumentele de cooperare ale UE și 

Aceste obiective operaționale se realizează 
în conformitate cu instrumentele de relații 
externe și de aderare ale UE și ținând 
seama de obiectivele strategiilor de 
dezvoltare națională și regională. Se 
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ținând seama de obiectivele strategiilor de 
dezvoltare națională și regională. 

încurajează aplicarea standardelor de 
mediu în țările terțe care sunt cel puțin 
echivalente cu cele aplicate în Uniune. 

Justificare 

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru 
fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise. 
 

Amendamentul 24 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) În cadrul obiectivului stabilit la 
articolul 2 litera (eb) (vizibilitate), 
programul sprijină instrumentele pentru 
difuzarea și comunicarea către public și 
părțile interesate a informațiilor privind 
abordarea integrată a afacerilor maritime. 

Justificare 

Structura obiectivelor ar trebui să permită o atribuire clară a obiectivelor operaționale pentru 
fiecare obiectiv general. Obiectivele operaționale ar trebui să fie mai precise. 
 

Amendamentul 25 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 4b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) Pentru a ține seama de evoluțiile 
neprevăzute la momentul adoptării 
prezentului regulament, Comisia poate 
modifica prezentul articol prin 
intermediul unor acte delegate în 
conformitate cu articolul 13 și în 
condițiile prevăzute la articolele 13a și 
13b. 

Justificare 

Obiectivele operaționale ar trebui să fie detaliate și concrete, însă este necesară o anumită 
flexibilitate. Prin urmare, ar trebui să existe posibilitatea modificării lor în decursul perioadei 
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de punere în aplicare. Întrucât obiectivele operaționale constituie elemente neesențiale ale 
prezentului act legislativ și care au o aplicabilitate generală, trebuie aplicat articolul 290 din 
TFUE privind actele delegate. 
 

Amendamentul 26 

Propunere de regulament 

Articolul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Programul poate asigura asistență 
financiară pentru acțiunile care se 
conformează obiectivelor stabilite la 
articolele 2 și 3, și anume: 

Programul poate asigura asistență 
financiară pentru următoarele tipuri de 
acțiuni, în conformitate cu obiectivele 
stabilite la articolele 2 și 3: 

(a) studii și programe de cooperare; (a) studii, programe de cercetare și 
programe operaționale de cooperare, 
inclusiv programe de educare, de formare 
și de reciclare profesională; 

(b) informarea publicului și schimbul de 
bune practici, sensibilizarea și activitățile 
de comunicare și difuzare asociate, inclusiv 
campaniile publicitare, evenimentele și 
dezvoltarea și întreținerea site-urilor web; 

(b) informarea publicului și schimbul de 
bune practici, sensibilizarea și activitățile 
de comunicare și difuzare asociate, inclusiv 
campaniile publicitare, evenimentele și 
dezvoltarea și întreținerea site-urilor web și 
a bazelor de date și a rețelelor sociale 
relevante; 

(c) conferințe, seminare, workshop-uri și 
forumuri ale părților interesate; 

(c) conferințe, seminare, workshop-uri, 
forumuri ale părților interesate și activități 
de formare pentru grupurile profesionale 
relevante; 

(d) punerea în comun, monitorizarea, 
vizualizarea și asigurarea accesului 
publicului la un volum semnificativ de 
date, de bune practici și de baze de date 
privind proiectele regionale finanțate de 
Uniune, inclusiv, dacă este cazul, prin 
intermediul unui secretariat înființat pentru 
unul sau mai multe dintre aceste scopuri; 

(d) punerea în comun, monitorizarea, 
vizualizarea și asigurarea accesului 
publicului la un volum semnificativ de 
date, de bune practici și de baze de date 
privind proiectele regionale finanțate de 
Uniune, inclusiv, dacă este cazul, prin 
intermediul unui secretariat înființat pentru 
unul sau mai multe dintre aceste scopuri, 
acordând prioritate proiectelor care 
privesc colectarea și procesarea datelor în 
conformitate cu standarde uniforme 
comune; 

(e) acțiuni referitoare la instrumentele 
transsectoriale, inclusiv proiecte pilot. 

(e) acțiuni referitoare la instrumentele 
transsectoriale, inclusiv proiecte pilot. 
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Justificare 

Lista tipurilor de acțiuni posibile ar trebui să fie exhaustivă. 
 

Amendamentul 27 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Asistența financiară în cadrul 
programului se poate acorda persoanelor 
fizice sau juridice, de drept privat sau 
public, inclusiv agențiilor Uniunii. 

(1) Asistența financiară în cadrul 
programului se poate acorda persoanelor 
fizice sau juridice, de drept privat sau 
public.  

 
 

Amendamentul 28 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Statele membre și părțile interesate 
ale acestora ar trebui să beneficieze de 
program. 

Justificare 

În conformitate cu obiectivul primar propus spre includere la articolul 1, creșterea în Uniune 
ar trebui să constituie o prioritate, însă țările terțe și părțile interesate din țările terțe nu ar 
trebui să fie excluse de pe lista posibililor beneficiari.  
 

Amendamentul 29 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Pot beneficia de program țările terțe, 
părțile interesate din țări terțe și 
organizațiile sau organismele 
internaționale care urmăresc îndeplinirea 
unuia sau a mai multora dintre obiectivele 
generale sau specifice stabilite la articolele 

(2) Pot beneficia de program țările terțe, 
părțile interesate din țări terțe și 
organizațiile internaționale, ONG-uri sau 
alte organisme care urmăresc îndeplinirea 
unuia sau a mai multora dintre obiectivele 
generale și operaționale stabilite la 
articolele 2 și 3, în conformitate cu 
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2 și 3. articolul 2 litera (e) și articolul 3 alineatul 
(3). 

Justificare 

În conformitate cu obiectivul primar propus spre includere la articolul 1, creșterea în Uniune 
ar trebui să constituie o prioritate, însă țările terțe și părțile interesate din țările terțe nu ar 
trebui să fie excluse de pe lista posibililor beneficiari.  
 

Amendamentul 30 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Eligibilitatea pentru participare la o 
procedură se specifică în cererea de 
propuneri sau în cererea de oferte 
respectivă. 

(3) Eligibilitatea pentru participare la o 
procedură se definește în programul de 
lucru și se specifică în cererea de oferte 
sau în licitația publică respectivă. 

Justificare 

Definițiile de eligibilitate sunt norme de aplicabilitate generală care vin în completarea acestui 
act legislativ. Prin urmare, acestea trebuie stabilite prin intermediul actelor delegate. 
 

Amendamentul 31 

Propunere de regulament 

Articolul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Proceduri de implementare Programele de lucru 

(1) Comisia implementează programul în 
conformitate cu regulamentul financiar. 

 

(2) În vederea implementării programului, 
Comisia adoptă, în conformitate cu 
obiectivele stabilite la articolele 2 și 3, 
programe de lucru anuale urmând 
procedura menționată la articolul 13 
alineatul (2). 

(2) Drept cadru de punere în aplicare a 
programului, Comisia adoptă, în 
conformitate cu obiectivele stabilite la 
articolele 2 și 3, unul sau mai multe 
programe de lucru pentru perioade 
corespunzătoare, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 13 și în 
condițiile stabilite la articolele 13a și 13b. 

(3) În ceea ce privește subvențiile, 
programul de lucru anual stabilește în 
detaliu: 

(3) În ceea ce privește subvențiile, 
programele de lucru anuale stabilesc în 
detaliu: 
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(a) prioritățile pentru anul respectiv, 
obiectivele care trebuie îndeplinite și 
rezultatele estimate având în vedere 
creditele autorizate pentru exercițiul 
financiar în cauză; 

(a) prioritățile pentru perioada respectivă, 
obiectivele care trebuie îndeplinite și 
rezultatele estimate având în vedere 
creditele autorizate pentru fiecare exercițiu 
financiar; 

(b) titlul și obiectul acțiunilor; (b) titlul și obiectul acțiunilor; 

(c) modalitățile de implementare; (c) modalitățile de implementare; 

(d) criteriile principale de selecție și de 
atribuire care trebuie utilizate la selectarea 
propunerilor; 

(d) criteriile principale de selecție și de 
atribuire care trebuie utilizate la selectarea 
propunerilor; 

(e) dacă este cazul, circumstanțele care 
justifică acordarea unei subvenții fără 
organizarea unei cereri de propuneri, pe 
baza uneia dintre excepțiile stabilite la 
articolul 168 din Regulamentul (CE, 
Euratom) nr. 2342/2002 al Comisiei; 

 

(f) bugetul maxim și rata de cofinanțare 
maximă posibilă per acțiune și, dacă se au 
în vedere rate diferite, criteriile care trebuie 
respectate în cazul fiecărei rate; 

(f) bugetul maxim și rata de cofinanțare 
maximă posibilă per acțiune și, dacă se au 
în vedere rate diferite, criteriile care trebuie 
respectate în cazul fiecărei rate; 

(g) calendarul cererilor de propuneri. (g) calendarul cererilor de propuneri. 

(4) În ceea ce privește contractele de 
achiziții publice, programul anual 
stabilește în detaliu: 

(4) În ceea ce privește contractele de 
achiziții publice, programele de lucru 
stabilesc în detaliu: 

(a) titlul și obiectul acțiunilor; (a) titlul și obiectul acțiunilor; 

(b) bugetul maxim per acțiune; (b) bugetul maxim per acțiune; 

(c) scopul acțiunilor; (c) scopul acțiunilor; 

(d) modalitățile de implementare; (d) modalitățile de implementare; 

(e) calendarul indicativ pentru lansarea 
procedurilor de achiziții. 

(e) calendarul indicativ pentru lansarea 
procedurilor de achiziții publice. 

(5) Acțiunile desfășurate în temeiul 
articolului 9 nu sunt incluse în programul 
de lucru anual. 

(5) Acțiunile desfășurate în temeiul 
articolului 9 nu sunt incluse în programele 
de lucru. 

Justificare 

Elementele enumerate sunt norme de aplicabilitate generală care vin în completarea acestui 
act legislativ. Prin urmare, acestea trebuie stabilite prin intermediul actelor delegate. Dat fiind 
faptul că durata acestui program este de numai doi ani și jumătate, Comisia nu ar trebui să se 
limiteze la programarea anuală dacă sunt mai adecvate alte perioade de programare. 
 

Amendamentul 32 
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Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Resursele bugetare alocate programului 
se înscriu în creditele anuale de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Creditele 
anuale disponibile se autorizează de către 
autoritatea bugetară în limitele cadrului 
financiar. 

(2) Resursele bugetare alocate programului 
se înscriu în creditele anuale de la bugetul 
general al Uniunii Europene. Creditele 
anuale disponibile, precum și 
nomenclatura adecvată, se autorizează de 
către autoritatea bugetară în limitele 
actualului cadru financiar, fără a pune în 
pericol desfășurarea programelor și a 
activităților curente, evitându-se astfel o 
redistribuire în cadrul rubricii relevante 
din actualul cadru financiar. 

 

Amendamentul 33 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2a (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Resursele bugetare alocate 
programului provin din marja disponibilă 
la rubrica 2 din actualul cadru financiar 
multianual 2007-2013, fără a se aduce 
atingere deciziei autorității bugetare. 

 

Amendamentul 34 

Propunere de regulament 

Articolul 8a (nou)  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 8a 

 Domenii de finanțare pentru diferite 
obiective 

 Pachetul financiar stabilit la articolul 8 
este alocat următoarelor domenii, prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 13 și în 
condițiile stabilite la articolele 13a și 13b: 

 (a) guvernanța maritimă integrată și 
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activitățile legate de bazinele maritime; 

 (b) instrumentele pentru dezvoltarea unei 
politici maritime integrate; 

 (c) promovarea dimensiunii 
internaționale a politicii maritime 
integrate și vizibilitatea profilului maritim 
al Europei; 

 (d) definirea limitelor sustenabilității cu 
privire la activitățile maritime prin 
adoptarea directivei-cadru privind 
strategia pentru mediul marin, precum și 
creșterea economică durabilă, crearea de 
locuri de muncă și inovarea. 

 

Amendamentul 35 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 6 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comisia ia toate celelalte măsuri 
necesare pentru a verifica dacă acțiunile 
finanțate sunt efectuate corect și respectă 
dispozițiile prezentului regulament și ale 
regulamentului financiar. 

(6) Comisia verifică dacă acțiunile 
finanțate sunt efectuate corect, sunt în 
concordanță cu măsurile luate în temeiul 
altor politici și instrumente sectoriale și 
respectă dispozițiile prezentului regulament 
și ale regulamentului financiar. 

 

Amendamentul 36 

Propunere de regulament 

Articolul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Evaluare Rapoarte, evaluare și prelungire 

 Parlamentul European și Consiliul sunt 
informate cu regularitate și cu 
promptitudine cu privire la activitatea 
Comisiei. 

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport de evaluare ex-post 
până la 31 decembrie 2014 cel târziu. 

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului:  

 (a) un raport privind progresele 
înregistrate, cel târziu până la 31 
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decembrie 2012. Raportul include 
evaluarea impactului programului asupra 
altor politici ale Uniunii. 

 (b) un raport de evaluare ex-post până la 31 
decembrie 2014 cel târziu. 

 Comisia prezintă, dacă este cazul, o 
propunere legislativă privind prelungirea 
programului după 2013, însoțită de un 
pachet financiar adecvat. 

Justificare 

Prezentarea de rapoarte constituie un element esențial al unei puneri în aplicare responsabile 
și ar trebui consolidată. Este necesară prezentarea unui raport privind progresele înregistrate 
înainte de prezentarea unei propuneri legislative privind un program PMI ulterior. 
 

Amendamentul 37 

Propunere de regulament 

Articolul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comitetul consultativ Exercitarea delegării 

(1) La stabilirea programelor de lucru 
anuale prevăzute la articolul 7 alineatul 
(2), Comisia este asistată de un Comitet 
consultativ. 

(1) Competența de a adopta actele 
delegate menționată la articolul 3 
alineatul (4c), articolul 7 și la articolul 8 
este conferită Comisiei pentru perioada 
stabilită la articolul 8 alineatul (1). 

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 
7 din Decizia 1999/468/CE, ținând seama 
de dispozițiile articolului 8 din decizia 
menționată. 

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului. 

 (3) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la articolele 13a și 13b. 

Justificare 

Actele legislative stabilesc în mod explicit condițiile în care poate avea loc delegarea de 
competențe. 
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Amendamentul 38 

Propunere de regulament 

Articolul 13a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13a 

Revocarea delegării 

 (1) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 3 alineatul (4b) și articolul 7 
alineatul (2) poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. 

 (2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide dacă 
intenționează să revoce delegarea de 
competențe depune eforturi pentru 
informarea celeilalte instituții și a 
Comisiei într-un termen rezonabil 
înaintea adoptării unei decizii finale, 
indicând competențele delegate care ar 
putea face obiectul unei revocări, precum 
și posibilele motive ale acesteia. 

 (3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificată în 
decizia respectivă. Aceasta produce efecte 
imediat sau la o dată ulterioară, 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene. 

Justificare 

Actele legislative stabilesc în mod explicit condițiile în care poate avea loc delegarea de 
competențe. 
 

Amendamentul 39 

Propunere de regulament 

Articolul 13b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 13b 

Obiecțiuni cu privire la actele delegate 
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 (1) Parlamentul European sau Consiliul 
poate formula obiecțiuni la un act delegat 
în termen de două luni de la data 
notificării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului acest termen 
se prelungește cu două luni. 

 (2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu a formulat obiecțiuni la actul 
delegat, acesta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene și intră în 
vigoare la data prevăzută în dispozițiile 
sale. Actul delegat poate fi publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și 
poate intra în vigoare înainte de expirarea 
perioadei respective în cazul în care atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia că au decis să nu 
formuleze obiecțiuni. 

 (3) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun actului 
delegat în termenul menționat la alineatul 
(1), acesta nu intră în vigoare. Instituția 
care formulează obiecțiuni prezintă 
motivele care au stat la baza acestora. 

Justificare 

Actele legislative stabilesc în mod explicit condițiile în care poate avea loc delegarea de 
competențe. 
 
 
 
 
 
 


