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Amendamentul 430
Constanze Krehl
în numele Grupului S&D
Andrey Novakov
în numele Grupului PPE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru dezvoltarea pe mai departe a 
unei implementări coordonate și 
armonizate a fondurilor UE implementate 
prin gestiune partajată, și anume a 
Fondului european de dezvoltare regională 
(„FEDR”), a Fondului social european plus 
(„FSE+”), a Fondului de coeziune, a 
măsurilor finanțate în cadrul gestiunii 
partajate prin Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), 
Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), 
Fondul pentru securitate internă („FSI”) și 
Fondul pentru managementul integrat al 
frontierelor („IMFV”), ar trebui ca pentru 
toate aceste fonduri (denumite în 
continuare „fondurile”) să fie stabilite 
norme financiare bazate pe articolul 322 
din TFUE, care să specifice în mod clar 
domeniul de aplicare al dispozițiilor 
relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie 
stabilite dispoziții comune bazate pe 
articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi 
norme specifice de politică aplicabile 
FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și 
FEPAM.

(2) Pentru dezvoltarea pe mai departe a 
unei implementări coordonate și 
armonizate a fondurilor UE implementate 
prin gestiune partajată, și anume a 
Fondului european de dezvoltare regională 
(„FEDR”), a Fondului social european plus 
(„FSE+”), a Fondului de coeziune, a 
măsurilor finanțate în cadrul gestiunii 
partajate prin Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), 
Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), 
Fondul pentru securitate internă („FSI”) și 
Fondul pentru managementul integrat al 
frontierelor („IMFV”), ar trebui ca pentru 
toate aceste fonduri (denumite în 
continuare „fondurile”) să fie stabilite 
norme financiare bazate pe articolul 322 
din TFUE, care să specifice în mod clar 
domeniul de aplicare al dispozițiilor 
relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie 
stabilite dispoziții comune bazate pe 
articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi 
norme specifice de politică aplicabile 
FEDR, FSE+, Fondului de coeziune, 
FEPAM și, într-o anumită măsură, 
Fondului european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR).
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Amendamentul 431
Constanze Krehl
în numele Grupului S&D
Andrey Novakov, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij
în numele Grupului PPE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispoziții comune aplicabile FEDR, 
FSE+, Fondului de coeziune și FEPAM.

(b) dispoziții comune aplicabile FEDR, 
FSE+, Fondului de coeziune și FEPAM, 
precum și FEADR, astfel cum se prevede 
la punctul 1a (nou) din prezentul articol.
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Amendamentul 432
Constanze Krehl
în numele Grupului S&D
Andrey Novakov, Daniel Buda, Lambert van Nistelrooij
în numele Grupului PPE

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov
Dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
plus, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire 
a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Titlul I capitolul I articolul 2 
alineatul (4a), capitolul II articolul 5, 
titlul III capitolul II articolele 22-28 și 
titlul IV capitolul III secțiunea I articolele 
41-43 se aplică măsurilor de ajutor 
financiar din cadrul FEADR, iar titlul I 
capitolul 1 articolul 2 alineatele 15-25, 
precum și titlul V capitolul II secțiunea II 
articolele 52-56 se aplică instrumentelor 
financiare prevăzute la articolul 74 din 
Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul 
privind planurile strategice în domeniul 
PAC] și sprijinite din FEADR.
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