
AM\1176393RO.docx PE631.704v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0043/448

Amendamentul 448
Constanze Krehl
în numele Grupului S&D
Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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, precum și Fondului pentru azil și migrație, 
Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15 [...] eliminat
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RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0043/449

Amendamentul 449
Constanze Krehl
în numele Grupului S&D

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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, precum și Fondului pentru azil și migrație, 
Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia prezintă Consiliului o propunere 
de suspendare parțială sau integrală a 
angajamentelor sau plăților pentru unul sau 
mai multe programe ale unui stat membru 
în următoarele cazuri:

7. După ce ia în considerare 
circumstanțele economice și sociale ale 
statului membru vizat și impactul 
suspendării preconizate asupra 
economiei, Comisia poate prezenta 
Consiliului o propunere de suspendare 
parțială sau integrală, treptat, a 
angajamentelor, excepție făcând 
programele desfășurate în cadrul FSE+ și 
investițiile realizate în temeiul celorlalte 
fonduri care sunt legate de obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale ONU sau de 
punerea în aplicare a Acordului de la 
Paris, pentru unul sau mai multe programe 
ale unui stat membru în următoarele cazuri:
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RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0043/450

Amendamentul 450
Constanze Krehl
în numele Grupului S&D

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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, precum și Fondului pentru azil și migrație, 
Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia informează Parlamentul European 
cu privire la punerea în aplicare a 
prezentului articol. În particular, Comisia 
informează imediat Parlamentul European 
atunci când una dintre condițiile prevăzute 
la alineatul (7) este îndeplinită în privința 
unui stat membru și furnizează detalii 
referitoare la fondurile și programele care 
ar putea face obiectul unei suspendări a 
angajamentelor.

Comisia informează Parlamentul European 
cu privire la punerea în aplicare a 
prezentului articol. În particular, Comisia 
informează imediat Parlamentul European 
atunci când una dintre condițiile prevăzute 
la alineatul (7) este îndeplinită în privința 
unui stat membru și furnizează detalii 
referitoare la fondurile și programele care 
ar putea face obiectul unei suspendări a 
angajamentelor, precum și impactul 
preconizat al suspendării asupra 
economiei statului membru, în scopul 
dialogului structurat, pentru a garanta o 
dezbatere fructuoasă și a facilita un 
proces transparent de asigurare a 
respectării dispozițiilor.
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RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0043/451

Amendamentul 451
Constanze Krehl
în numele Grupului S&D

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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, precum și Fondului pentru azil și migrație, 
Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 12 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European poate invita 
Comisia la un dialog structurat privind 
aplicarea prezentului articol, ținând 
seama de informațiile transmise în 
conformitate cu primul paragraf.
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RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0043/452

Amendamentul 452
Constanze Krehl
în numele Grupului S&D

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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, precum și Fondului pentru azil și migrație, 
Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize 
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 12 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia transmite Parlamentului European 
și Consiliului propunerea de suspendare a 
angajamentelor sau propunerea de ridicare 
a respectivei suspendări.

Comisia transmite Parlamentului 
European, pentru formularea avizului său, 
și Consiliului, spre decizie, propunerea de 
suspendare a angajamentelor sau 
propunerea de ridicare a respectivei 
suspendări.
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RO Unită în diversitate RO

6.2.2019 A8-0043/453

Amendamentul 453
Constanze Krehl
în numele Grupului S&D

Raport A8-0043/2019
Andrey Novakov, Constanze Krehl
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, precum și Fondului pentru azil și migrație, 
Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize
(COM(2018)0375 – C8-0230/2018 – 2018/0196(COD))

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazuri justificate corespunzător, 
statele membre pot face o cerere de 
flexibilitate suplimentară în cadrul 
Pactului de stabilitate și de creștere 
pentru cheltuielile structurale publice sau 
asimilabile acestora, sprijinite de 
administrația publică prin intermediul 
cofinanțării investițiilor ca parte a 
fondurilor structurale și de investiții 
europene. Atunci când definește ajustarea 
fiscală fie în cadrul componentei 
preventive, fie în cadrul componentei 
corective a Pactului de stabilitate și de 
creștere, Comisia evaluează cu atenție 
cererea respectivă, într-un mod care să 
reflecte importanța strategică a 
investițiilor.
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