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7.2.2019 A8-0043/437

Amendamentul 437
Steeve Briois
în numele Grupului ENF

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 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În contextul implementării 
fondurilor ar trebui să fie respectate 
principiile orizontale prevăzute la 
articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană („TUE”) și la articolul 10 din 
TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și 
proporționalității prevăzute la articolul 5 
din TUE, ținându-se seama de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Statele membre ar trebui să 
respecte, de asemenea, obligațiile 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și să asigure accesibilitatea în conformitate 
cu articolul 9 din această Convenție și în 
conformitate cu legislația Uniunii de 
armonizare a cerințelor de accesibilitate 
aplicabile produselor și serviciilor. Statele 
membre și Comisia ar trebui să urmărească 
eliminarea inegalităților, promovarea 
egalității între bărbați și femei și integrarea 
perspectivei de gen, precum și combaterea 
discriminării pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală. 
Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni 
care contribuie la orice formă de segregare. 
Obiectivele fondurilor ar trebui să fie 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 

(5) În contextul implementării 
fondurilor ar trebui să fie respectate 
principiile orizontale prevăzute la 
articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană („TUE”) și la articolul 10 din 
TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și 
proporționalității prevăzute la articolul 5 
din TUE, ținându-se seama de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Statele membre ar trebui să 
respecte, de asemenea, obligațiile 
Convenției Organizației Națiunilor Unite 
privind drepturile persoanelor cu handicap 
și să asigure accesibilitatea în conformitate 
cu articolul 9 din această Convenție și în 
conformitate cu legislația Uniunii de 
armonizare a cerințelor de accesibilitate 
aplicabile produselor și serviciilor. Statele 
membre și Comisia ar trebui să urmărească 
eliminarea inegalităților, promovarea 
egalității între bărbați și femei și integrarea 
perspectivei de gen, precum și combaterea 
discriminării pe criterii de sex, origine 
rasială sau etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală. 
Fondurile nu ar trebui să sprijine acțiuni 
care contribuie la orice formă de segregare. 
Cu toate acestea, excluderea finanțării 
din fondurile europene a primirii și 
integrării migranților ilegali nu constituie 
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de conservare, protecție și îmbunătățire a 
calității mediului, în conformitate cu 
articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) 
din TFUE, ținându-se cont de principiul 
„poluatorul plătește”. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne, operațiunile în 
beneficiul întreprinderilor trebuie să 
respecte normele Uniunii privind ajutoarele 
de stat, astfel cum se prevede la articolele 
107 și 108 din TFUE.

discriminare. Obiectivele fondurilor ar 
trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării 
durabile și al promovării de către Uniune a 
obiectivului de conservare, protecție și 
îmbunătățire a calității mediului, în 
conformitate cu articolul 11 și cu articolul 
191 alineatul (1) din TFUE, ținându-se 
cont de principiul „poluatorul plătește”. 
Pentru a proteja integritatea pieței interne, 
operațiunile în beneficiul întreprinderilor 
trebuie să respecte normele Uniunii privind 
ajutoarele de stat, astfel cum se prevede la 
articolele 107 și 108 din TFUE.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/438

Amendamentul 438
Steeve Briois
în numele Grupului ENF

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 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu pe baza articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului regulament. 
Normele sunt stipulate în Regulamentul 
financiar și prevăd, în particular, procedura 
de stabilire și execuție a bugetului prin 
granturi, achiziții publice, premii și 
execuție indirectă, instituind totodată 
controlul răspunderii actorilor financiari. 
Normele adoptate pe baza articolului 322 
din TFUE se referă, de asemenea, la 
protejarea bugetului Uniunii în cazul 
unor deficiențe generalizate la nivelul 
statului de drept în statele membre, 
întrucât respectarea statului de drept este 
o condiție prealabilă esențială pentru o 
bună gestiune financiară și o finanțare 
eficace din partea UE.

(6) Normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu pe baza articolului 322 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene se aplică prezentului regulament. 
Normele sunt stipulate în Regulamentul 
financiar și prevăd, în particular, procedura 
de stabilire și execuție a bugetului prin 
granturi, achiziții publice, premii și 
execuție indirectă, instituind totodată 
controlul răspunderii actorilor financiari.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/439

Amendamentul 439
Steeve Briois
în numele Grupului ENF

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 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La nivelul Uniunii, semestrul 
european de coordonare a politicilor 
economice oferă un cadru pentru 
identificarea priorităților naționale în 
materie de reforme și monitorizarea 
implementării acestora. Statele membre își 
dezvoltă propriile strategii naționale 
multianuale în materie de investiții, în 
sprijinul acestor priorități de reformă. 
Aceste strategii ar trebui să fie prezentate 
împreună cu programele naționale de 
reformă anuale, ca modalitate de stabilire și 
coordonare a proiectelor de investiții 
prioritare care urmează să fie sprijinite prin 
finanțare la nivel național și din partea 
Uniunii. Ele ar trebui, de asemenea, să 
servească la utilizarea în mod coerent a 
finanțării din partea Uniunii și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea fondurilor, a Funcției 
europene de stabilizare a investițiilor și a 
InvestEU.

(12) Statele membre își dezvoltă 
propriile strategii naționale multianuale în 
materie de investiții, în sprijinul acestor 
priorități de reformă. Aceste strategii ar 
trebui să fie prezentate împreună cu 
programele naționale de reformă anuale, ca 
modalitate de stabilire și coordonare a 
proiectelor de investiții prioritare care 
urmează să fie sprijinite prin finanțare la 
nivel național și din partea Uniunii. Ele ar 
trebui, de asemenea, să servească la 
utilizarea în mod coerent a finanțării din 
partea Uniunii și la maximizarea valorii 
adăugate a sprijinului financiar care 
urmează să fie primit în special din partea 
fondurilor, a Funcției europene de 
stabilizare a investițiilor și a InvestEU.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/440

Amendamentul 440
Steeve Briois
în numele Grupului ENF

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 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Semestrul european adresează 
statelor membre recomandări specifice 
pentru a aborda dezechilibrele 
macroeconomice din cadrul Uniunii 
Europene. Integrarea acestor 
recomandări în procesul de elaborare a 
politicilor la nivel național nu ar trebui în 
niciun caz să fie o condiție prealabilă 
pentru obținerea fondurilor europene, 
care sunt finanțate integral și din 
contribuțiile naționale ale statelor 
membre.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/441

Amendamentul 441
Steeve Briois
în numele Grupului ENF

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 12 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12b) Politica de coeziune vizează 
reducerea disparităților intra- și 
interregionale din cadrul Uniunii prin 
intermediul fondurilor structurale și de 
investiții europene. Penalizarea 
potențialilor beneficiari doar pentru că 
autoritățile naționale nu ar răspunde 
așteptărilor Comisiei este în totală 
contradicție cu obiectivele politicii de 
coeziune. În acest context, este, prin 
urmare, necesar să se respingă orice 
formă de condiționalitate 
macroeconomică care conferă Comisiei 
libertatea de a suspenda creditele de 
angajament și creditele de plată către 
statele membre care nu sunt dispuse să 
pună în aplicare reformele structurale 
recomandate de semestrul european.

Or. en
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7.2.2019 A8-0043/442

Amendamentul 442
Steeve Briois
în numele Grupului ENF

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 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Statele membre ar trebui să 
determine modul în care recomandările 
relevante specifice fiecărei țări adoptate în 
conformitate cu articolul 121 alineatul (2) 
din TFUE și recomandările relevante ale 
Consiliului adoptate în conformitate cu 
articolul 148 alineatul (4) din TFUE sunt 
avute în vedere în pregătirea 
documentelor de programare. În cursul 
perioadei de programare 2021-2027 
(„perioada de programare”), statele 
membre ar trebui să prezinte periodic 
comitetului de monitorizare și Comisiei 
progresele înregistrate în implementarea 
programelor în sprijinul recomandărilor 
specifice fiecărei țări. În cursul evaluării 
intermediare, statele membre ar trebui să 
examineze, printre altele, necesitatea de a 
opera modificări ale programelor pentru a 
ține cont de recomandările relevante 
specifice fiecărei țări, adoptate sau 
modificate începând de la debutul 
perioadei de programare.

eliminat

Or. en


