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AMENDAMENTELE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, 
care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Uniunea vamală constituie una 
dintre pietrele de temelie ale Uniunii 
Europene, ca unul dintre cele mai mari 
blocuri comerciale din lume, și este 
esențială pentru buna funcționare a pieței 
unice, în beneficiul atât al 
întreprinderilor, cât și al cetățenilor UE;
În rezoluția sa din 14 martie 2018, 
Parlamentul European și-a exprimat 
îngrijorarea deosebită cu privire la frauda 
vamală, care a generat o pierdere 
semnificativă de venituri pentru bugetul 
Uniunii. Parlamentul European a reiterat 
faptul că o Europă mai puternică și mai 
ambițioasă poate fi realizată numai dacă 
dispune de mijloace financiare 
consolidate și, prin urmare, a solicitat 
sprijin continuu pentru politicile 
existente, pentru creșterea resurselor 
destinate programelor emblematice ale 
Uniunii și pentru asumarea unor 
responsabilități suplimentare care să fie 
corelate cu alte mijloace financiare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
programului de lucru în temeiul 

eliminat
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prezentului regulament, Comisiei ar 
trebui să i se confere competențe de 
executare. Competențele respective ar 
trebui să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului27.

__________________

27 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie (JO L 55, 
28.2.2011, p. 13).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a răspunde în mod adecvat 
evoluțiilor în materie de priorități, 
amenințări și tehnologii, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește modificarea scopurilor 
controalelor vamale pentru acțiunile 
eligibile în cadrul instrumentului și a listei 
indicatorilor de măsurare a gradului de 
realizare a obiectivelor specifice. Este 
deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional privind o mai bună 
legiferare din 13 aprilie 2016. În special, 
pentru a se asigura o participare egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 

(22) Pentru a răspunde în mod adecvat 
evoluțiilor în materie de priorități, 
amenințări și tehnologii, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce privește adoptarea programelor de 
lucru, modificarea scopurilor controalelor 
vamale pentru acțiunile eligibile în cadrul 
instrumentului și a listei indicatorilor de 
măsurare a gradului de realizare a 
obiectivelor specifice. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional 
privind o mai bună legiferare din 
13 aprilie 2016. În special, pentru a se 
asigura o participare egală la pregătirea 
actelor delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 



AD\1168012RO.docx 5/12 PE626.954v02-00

RO

statele membre, iar experții acestor 
instituții au acces sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

același timp cu experții din statele membre, 
iar experții acestor instituții au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Prezentul regulament face obiectul 
normelor financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Normele 
respective sunt prevăzute în Regulamentul 
financiar și determină, în special, 
procedura de stabilire și de execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții publice, 
premii sau execuție indirectă; ele conțin și 
dispoziții de organizare a controlului 
răspunderii participanților la execuția 
bugetului. Normele adoptate în temeiul 
articolului 322 din TFUE se referă, de 
asemenea, la protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept este o condiție prealabilă esențială 
pentru buna gestiune financiară și 
eficacitatea finanțării din partea UE.

(24) Prezentul regulament face obiectul 
normelor financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Normele 
respective sunt prevăzute în Regulamentul 
financiar și determină, în special, 
procedura de stabilire și de execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții publice, 
premii sau execuție indirectă; ele conțin și 
dispoziții de organizare a controlului 
răspunderii participanților la execuția 
bugetului. Normele adoptate în temeiul 
articolului 322 din TFUE se referă, de 
asemenea, la protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept este o condiție prealabilă esențială 
pentru buna gestiune financiară și 
eficacitatea finanțării din partea UE.
Finanțarea în cadrul acestui instrument 
ar trebui să respecte principiile 
transparenței, proporționalității, egalității 
de tratament și nediscriminării.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Tipurile de finanțare și metodele de (25) Tipurile de finanțare și metodele de 
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execuție prevăzute de prezentul regulament 
ar trebui alese pe baza capacității lor de a 
atinge obiectivul specific al acțiunilor și de 
a obține rezultate, ținând seama, în special, 
de costurile controalelor, de sarcina 
administrativă și de riscul estimat de 
nerespectare a normelor. Ar trebui să se ia 
în considerare utilizarea de sume forfetare, 
rate forfetare și costuri unitare, precum și 
de forme de finanțare care nu sunt legate 
de costuri, astfel cum se menționează la 
articolul 125 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar.

execuție prevăzute de prezentul regulament 
ar trebui alese pe baza capacității lor de a 
atinge obiectivul specific al acțiunilor și de 
a obține rezultate, ținând seama, în special, 
de costurile controalelor, de sarcina 
administrativă și de riscul estimat de 
nerespectare a normelor. Ar trebui să se ia 
în considerare utilizarea de sume forfetare, 
rate forfetare și costuri unitare, precum și 
de forme de finanțare care nu sunt legate 
de costuri, astfel cum se menționează la 
articolul 125 alineatul (1) din 
Regulamentul financiar. Îmbunătățirea 
execuției fondurilor și a calității 
cheltuielilor ar trebui să fie principiile 
directoare pentru atingerea obiectivelor 
instrumentului, asigurându-se totodată 
utilizarea optimă a resurselor financiare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Pentru a reflecta urgența 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii 
de a pune în aplicare Acordul de la Paris 
și de a fi fruntașă la atingerea obiectivelor 
de dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, inclusiv a egalității de 
gen, acest fond va contribui la integrarea 
acțiunilor de combatere a schimbărilor 
climatice în politicile Uniunii și la 
atingerea unei ținte generale reprezentate 
de cel puțin 25 % din cheltuielile 
bugetului UE pentru sprijinirea 
obiectivelor climatice pe perioada CFM 
2021-2027 și de 30% cât mai rapid posibil, 
dar nu mai târziu de 2027. Acțiunile 
relevante vor fi identificate în cursul 
pregătirii și implementării fondului, iar 
ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul 
procedurilor de relevante de reexaminare.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a instrumentului în perioada 
2021-2027 se ridică la 1 300 000 000 EUR 
în prețuri curente.

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a instrumentului în perioada 
2021 – 2027 se ridică la 
1 149 175 000 EUR la prețurile din 2018 
(1 300 000 000 EUR în prețuri curente).

Justificare

Este propusă modificarea pachetului financiar în conformitate cu rezoluțiile PE din 14 martie 
și 30 mai privind următorul CFM, pe baza unei defalcări tehnice preliminare pe program, 
care ar putea face obiectul unor ajustări suplimentare, respectând, în același timp, poziția 
generală a PE, astfel cum se prevede în rezoluțiile respective, și nivelul global de 1,3 % din 
VNB-ul UE-27.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programele de lucru sunt adoptate 
de Comisie prin intermediul unui act de 
punere în aplicare. Respectivul act de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 15.

2. Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 14, 
acte delegate de modificare a Anexei IIa 
pentru stabilirea programelor de lucru.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea interimară a 
instrumentului se realizează imediat ce sunt 
disponibile suficiente informații cu privire 

2. Evaluarea interimară a 
instrumentului se realizează imediat ce sunt 
disponibile suficiente informații cu privire 
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la implementarea acestuia, dar nu mai 
târziu de patru ani de la începerea 
implementării instrumentului.

la implementarea acestuia, dar nu mai 
târziu de doi ani de la începerea 
implementării instrumentului.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. La finalul implementării 
instrumentului, dar nu mai târziu de patru
ani de la sfârșitul perioadei indicate la 
articolul 1, Comisia efectuează o evaluare 
finală a instrumentului.

3. La finalul implementării 
instrumentului, dar nu mai târziu de doi ani 
de la sfârșitul perioadei indicate la articolul
1, Comisia efectuează o evaluare finală a 
instrumentului.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 6 alineatul 
(3) și la articolul 12 alineatul (2) se conferă 
Comisiei până la 31 decembrie 2028.

2. Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 6 alineatul 
(3), la articolul 11 alineatul (2) și la 
articolul 12 alineatul (2) se conferă 
Comisiei până la 31 decembrie 2028.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Delegarea de competențe prevăzută 
la articolul 6 alineatul (3) și la articolul 12 
alineatul (2) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competențe 
specificate în decizia respectivă. Decizia 
produce efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 

3. Delegarea de competențe prevăzută 
la articolul 6 alineatul (3), la articolul 11 
alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (2) 
poate fi revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
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Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia nu 
aduce atingere actelor delegate care sunt 
deja în vigoare.

acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Un act delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3) și 
cu articolul 12 alineatul (2) intră în vigoare 
în cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (3), cu 
articolul 11 alineatul (2) și cu articolul 12 
alineatul (2) intră în vigoare în cazul în 
care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se amână cu 
două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15 eliminat

Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de Comitetul 
pentru programul Vamă menționat la 
articolul 18 din Regulamentul (UE) 
[2018/XXX]38.

2. În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
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__________________

38 COM(2018)0442.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Destinatarii fondurilor Uniunii 
recunosc originea și asigură vizibilitatea 
finanțării Uniunii (în special în cazul 
promovării acțiunilor și a rezultatelor 
acestora), oferind informații coerente, 
concrete și proporționate adresate unor 
categorii de public diverse, printre care 
mass-media și publicul larg.

1. Destinatarii fondurilor Uniunii 
menționează originea fondurilor și asigură 
vizibilitatea finanțării Uniunii (în special în 
cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor 
acestora), oferind informații coerente, 
concrete și proporționate adresate unor 
categorii de public diverse, printre care 
mass-media și publicul larg, demonstrând 
astfel valoarea adăugată a Uniunii și 
contribuind la eforturile Comisiei de a 
colecta date în vederea consolidării 
transparenței bugetare.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Anexa II a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa IIa

Programe de lucru
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