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AMENDAMENTE

Comisia pentru control bugetar recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este 
comisie competentă să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Ar trebui stabilite criterii obiective 
de definire a regiunilor și zonelor eligibile. 
În acest scop, identificarea regiunilor și a 
zonelor eligibile la nivelul Uniunii ar trebui 
să se bazeze pe sistemul comun de 
clasificare a regiunilor stabilit prin 
Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului26.

(9) Ar trebui stabilite criterii obiective 
și transparente de definire a regiunilor și 
zonelor eligibile. În acest scop, 
identificarea regiunilor și a zonelor 
eligibile la nivelul Uniunii ar trebui să se 
bazeze pe sistemul comun de clasificare a 
regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului26.

_________________ _________________

26 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

26 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 26 mai 2003 privind instituirea unui 
nomenclator comun al unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, 
p. 1).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Viitorul obiectiv de cooperare 
teritorială (Interreg) ar trebui să ia în 
considerare suficient regiunile care vor fi 
cele mai afectate de ieșirea Regatului Unit 
din Uniunea Europeană, în special cele 
care vor deveni regiuni de frontieră (prin 
frontiere maritime și terestre) și, dacă este 
necesar, să ofere sprijin financiar acestor 
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regiuni;

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Prezentul regulament ar trebui să 
adauge două obiective specifice
programului Interreg, unul pentru a susține 
obiectivul specific Interreg în ceea ce 
privește întărirea capacității instituționale, 
consolidarea cooperării juridice și 
administrative, în special în cazul în care 
sunt legate de punerea în aplicare a 
comunicării privind regiunile frontaliere, 
intensificarea cooperării între cetățeni și 
instituții și dezvoltarea și coordonarea 
strategiilor macroregionale și pentru 
bazinele maritime, și cel de-al doilea 
pentru a soluționa probleme specifice de 
cooperare externă precum siguranța, 
securitatea, managementul frontierei și 
gestionarea migrației.

(19) Prezentul regulament ar trebui să 
adauge un obiectiv specific programului 
Interreg, unul pentru a susține obiectivul 
specific Interreg în ceea ce privește 
întărirea capacității instituționale, 
consolidarea cooperării juridice și 
administrative, în special în cazul în care 
sunt legate de punerea în aplicare a 
comunicării privind regiunile frontaliere, 
intensificarea cooperării între cetățeni și 
instituții și dezvoltarea și coordonarea 
strategiilor macroregionale și pentru 
bazinele maritime.

Justificare

Deși acest obiectiv este important, este dificil să fie aliniat la obiectivele politicii de coeziune 
pe care se bazează programul Interreg și ar trebui eliminat pentru o coerență a politicilor. 
Acest obiectiv suplimentar ar putea crea impresia greșită că Interreg are așteptări în acest 
domeniu. În plus, alte fonduri și linii bugetare din CFM abordează deja gama largă de 
probleme enumerate în cadrul acestui obiectiv.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Dispozițiile privind elaborarea, 
aprobarea și modificarea programelor 
Interreg, precum și privind dezvoltarea 
teritorială, selecționarea operațiunilor, 

(21) Dispozițiile privind elaborarea, 
aprobarea și modificarea programelor 
Interreg, precum și privind dezvoltarea 
teritorială, selecționarea operațiunilor, 
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monitorizarea și evaluarea, autoritățile 
responsabile de program, auditul 
operațiunilor, transparența și comunicarea 
ar trebui să fie adaptate la particularitățile 
programelor Interreg, față de dispozițiile 
prevăzute în Regulamentul (UE) [RDC 
nou].

monitorizarea și evaluarea, autoritățile 
responsabile de program, auditul 
operațiunilor, transparența și comunicarea 
ar trebui să fie adaptate la particularitățile 
programelor Interreg, față de dispozițiile 
prevăzute în Regulamentul (UE) [RDC 
nou]. Aceste dispoziții specifice trebuie 
menținute simple și clare, pentru a evita 
suprareglementarea și poverile 
administrative suplimentare asupra 
statelor membre și asupra beneficiarilor.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional pentru o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016, este 
necesar să se evalueze fondurile pe baza 
informațiilor colectate prin intermediul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitându-se totodată suprareglementarea și 
poverile administrative, mai ales asupra 
statelor membre. După caz, aceste cerințe
pot include indicatori cuantificabili, ca 
bază a evaluării efectelor fondurilor pe 
teren.

(25) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional pentru o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016, este 
necesar să se evalueze fondurile pe baza 
informațiilor colectate prin intermediul 
cerințelor de monitorizare specifice, 
evitându-se totodată suprareglementarea și 
poverile administrative, mai ales asupra 
statelor membre și a beneficiarilor. După 
caz, aceste cerințe pot include indicatori 
cuantificabili, care sunt considerați a fi cei 
mai potriviți pentru măsurarea 
progreselor realizate în vederea atingerii 
obiectivelor programului de cooperare 
teritorială europeană (Interreg), ca bază a 
evaluării efectelor fondurilor utilizate în 
cadrul acestui program pe teren.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pe baza experienței din perioada de 
programare 2014-2020, ar trebui perpetuat 
sistemul care introduce o ierarhie clară a 

(26) Pe baza experienței din perioada de 
programare 2014-2020, ar trebui perpetuat 
sistemul care introduce o ierarhie clară a 
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normelor privind eligibilitatea cheltuielilor, 
cu menținerea principiului normelor 
privind eligibilitatea cheltuielilor care 
trebuie stabilite la nivelul Uniunii sau la 
nivelul programului Interreg în ansamblu, 
pentru a evita posibilele contradicții sau 
neconcordanțe între regulamente diferite și 
între regulamente și normele naționale. 
Normele suplimentare adoptate de un stat 
membru, care ar urma să se aplice numai 
beneficiarilor din respectivul stat membru, 
ar trebui să fie limitate la strictul necesar. 
În special, în prezentul regulament ar trebui 
integrate dispozițiile din Regulamentul 
delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei33, 
adoptate pentru perioada de programare 
2014-2020.

normelor privind eligibilitatea cheltuielilor, 
cu menținerea principiului normelor 
privind eligibilitatea cheltuielilor care 
trebuie stabilite la nivelul Uniunii sau la 
nivelul programului Interreg în ansamblu, 
pentru a evita posibilele contradicții sau 
neconcordanțe între regulamente diferite și 
între regulamente și normele naționale. 
Normele suplimentare adoptate de un stat 
membru, care ar urma să se aplice numai 
beneficiarilor din respectivul stat membru, 
ar trebui să fie evitate. În special, în 
prezentul regulament ar trebui integrate 
dispozițiile din Regulamentul delegat (UE) 
nr. 481/2014 al Comisiei33, adoptate pentru 
perioada de programare 2014-2020.

_________________ _________________

33 Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 
al Comisiei din 4 martie 2014 de 
completare a Regulamentului (UE) 
nr. 1299/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului în ceea ce privește norme 
specifice privind eligibilitatea cheltuielilor 
pentru programele de cooperare (JO L 138, 
13.5.2014, p. 45).

33 Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 
al Comisiei din 4 martie 2014 de 
completare a Regulamentului (UE) 
nr. 1299/2013 al Parlamentului European și 
al Consiliului în ceea ce privește norme 
specifice privind eligibilitatea cheltuielilor 
pentru programele de cooperare (JO L 138, 
13.5.2014, p. 45).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În temeiul articolului [63 
alineatul (9)] din Regulamentul (UE, 
Euratom) [FR-Omnibus], normele 
specifice sectoriale țin seama de nevoile 
programelor de cooperare teritorială 
europeană (Interreg), în special în ceea ce 
privește funcția de audit. Dispozițiile 
privind opinia de audit anuală, raportul 
anual de control și auditurile operațiunilor 
ar trebui deci simplificate și adaptate la 
aceste programe în care se implică mai 
mult de un stat membru.

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Ar trebui stabilit un lanț clar al 
răspunderii financiare pentru recuperarea 
sumelor corespunzătoare neregulilor, 
plecând de la partenerii unici sau de alt fel, 
trecând prin partenerul principal și 
autoritatea de management și ajungând la 
Comisie. Ar trebui să se prevadă dispoziții 
cu privire la răspunderea statelor membre, 
a țărilor terțe, a țărilor partenere sau a 
țărilor și teritoriilor de peste mări (TTPM) 
în cazurile în care nu se pot recupera 
sumele respective de la partenerul unic, de 
alt fel sau principal, ceea ce înseamnă că 
statul membru restituie autorității de 
management sumele nerecuperate. În 
consecință, în cadrul programelor Interreg 
nu poate fi vorba despre sume 
nerecuperabile la nivelul beneficiarilor. 
Este totuși necesar să se clarifice normele 
aplicabile atunci când un stat membru, o 
țară terță, o țară parteneră sau o TTPM nu 
restituie autorității de management sumele 
nerecuperate. Ar trebui clarificate și 
obligațiile partenerului principal în ceea ce 
privește recuperarea. În special, autoritatea 
de management nu ar trebui să fie 
autorizată să oblige partenerul principal să
inițieze o procedură judiciară într-o altă 
țară.

(Nu privește versiunea în limba română.)
           

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Deși programele Interreg cu 
participarea unor țări terțe, țări partenere 
sau TTPM ar trebui implementate în cadrul 
gestionării partajate, cooperarea cu 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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regiunile ultraperiferice nu poate fi 
implementată în cadrul gestiunii indirecte. 
Ar trebui stabilite norme specifice 
referitoare la modul de implementare a 
acestor programe, în ansamblu sau parțial 
în cadrul gestionării indirecte.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Pentru a asigura condiții uniforme 
pentru adoptarea sau modificarea 
programelor Interreg, ar trebui să se 
confere Comisiei competențe de executare. 
Cu toate acestea, programele de cooperare 
transfrontalieră externă ar trebui să 
respecte, după caz, procedurile comitetului 
instituit în temeiul Regulamentului (UE) 
[IPA III] și [IVDCI] în ceea ce privește 
prima decizie de aprobare a programelor 
respective.

(35) Pentru a asigura condiții uniforme 
pentru adoptarea sau modificarea 
programelor Interreg, ar trebui să se 
confere Comisiei competențe de executare. 
Cu toate acestea, după caz, programele de 
cooperare transfrontalieră externă ar trebui 
să respecte procedurile comitetului instituit 
în temeiul Regulamentului (UE) [IPA III] 
și [IVDCI] în ceea ce privește prima 
decizie de aprobare a programelor 
respective.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care o țară terță sau țară 
parteneră care contribuie la un program 
Interreg cu resurse naționale care nu 
constituie cofinanțare națională de sprijin 
din partea FEDR sau a unui instrument de 
finanțare externă al Uniunii reduce 
contribuția respectivă pe parcursul 
implementării programului Interreg, fie la 
nivel global, fie în ceea ce privește 
operațiuni comune deja selecționate care au 
primit documentul prevăzut la articolul 22 
alineatul (6), statul membru sau statele 
membre participante solicită una dintre 
opțiunile prevăzute la alineatul (4) al doilea 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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paragraf.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia evaluează fiecare program 
Interreg și conformitatea acestuia cu 
Regulamentul (UE) [RDC nou], cu 
Regulamentul (UE) [FEDR nou] și cu 
prezentul regulament și, în cazul unui 
sprijin de la un instrument de finanțare 
externă al Uniunii și acolo unde este 
relevant, coerența acestuia cu documentul 
de programare strategică multianuală în 
temeiul articolului 10 alineatul (1) sau cu 
cadrul de programare strategică pertinent în 
temeiul actului de bază respectiv care 
corespunde unuia sau mai multor 
instrumente.

1. Comisia evaluează fiecare program 
Interreg și conformitatea acestuia cu 
Regulamentul (UE) [RDC nou], cu 
Regulamentul (UE) [FEDR nou] și cu 
prezentul regulament; în cazul unui sprijin 
de la un instrument de finanțare externă al 
Uniunii și acolo unde este relevant, 
Comisia evaluează coerența acestuia cu 
documentul de programare strategică 
multianuală în temeiul articolului 10 
alineatul (1) sau cu cadrul de programare 
strategică pertinent și conformitatea 
acestuia în temeiul actului de bază 
respectiv care corespunde unuia sau mai 
multor instrumente.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe parcursul perioadei de programare, 
statul membru poate transfera o sumă de 
până la 5 % din alocarea inițială a unei 
priorități și nu mai mult de 3 % din bugetul 
programului către o altă prioritate a 
aceluiași program Interreg.

Pe parcursul perioadei de programare, 
statul membru poate transfera o sumă de 
până la 10% din alocarea inițială a unei 
priorități și nu mai mult de 6% din bugetul 
programului către o altă prioritate a 
aceluiași program Interreg.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la programele Interreg de cooperare 
transfrontalieră internă sprijinite de FEDR: 
6%;

(a) la programele Interreg de cooperare 
transfrontalieră internă sprijinite de FEDR: 
7%;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Comitetul de monitorizare se 
reunește cel puțin o dată pe an și 
examinează toate chestiunile care afectează 
progresele făcute de program în atingerea 
obiectivelor sale.

5. Comitetul de monitorizare se 
reunește cel puțin o dată pe an și 
examinează toate chestiunile care afectează 
progresele făcute de program în atingerea 
obiectivelor sale; acolo unde este necesar, 
comitetul de monitorizare formulează 
recomandări.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componența comitetului de monitorizare al 
fiecărui program Interreg este convenită de 
statele membre și, după caz, de țările terțe, 
țările partenere și TTPM care participă la 
program și asigură o reprezentare 
echilibrată a autorităților competente, a 
organismelor intermediare și a 
reprezentanților partenerilor la programul 
menționat la [articolul 6] din Regulamentul 
(UE) [RDC nou] din statele membre, țări 
terțe, țări partenere și TTPM.

Componența comitetului de monitorizare al 
fiecărui program Interreg este convenită în 
mod deschis și transparent de statele 
membre și, după caz, de țările terțe, țările 
partenere și TTPM care participă la 
program și asigură o reprezentare 
echilibrată a autorităților competente, a 
organismelor intermediare și a 
reprezentanților partenerilor la programul 
menționat la [articolul 6] din Regulamentul 
(UE) [RDC nou] din statele membre, țări 
terțe, țări partenere și TTPM.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate organiza o reexaminare în 
vederea analizării performanțelor 
programelor Interreg.

Comisia organizează o reexaminare în 
vederea analizării performanțelor 
programelor Interreg.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Rezultatele reexaminării se 
consemnează într-un proces-verbal 
convenit.

3. Rezultatele reexaminării se 
consemnează într-un proces-verbal 
convenit și se publică pe site-ul web al 
programului reexaminat. Comisia 
evaluează în scris rezultatele 
reexaminării, publică o evaluare a 
performanței și comunică această 
evaluare Parlamentului European și 
Consiliului.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare autoritate de management 
transmite Comisiei, în format electronic, 
date cumulative pentru respectivul program 
Interreg până la 31 ianuarie, 31 martie, 31 
mai, 31 iulie, 30 septembrie și 30 
noiembrie în fiecare an, utilizând modelul 
prevăzut în anexa [VII] la Regulamentul 
(UE) [RDC nou].

Fiecare autoritate de management 
transmite Comisiei, în format electronic, 
date cumulative pentru respectivul program 
Interreg până la 31 ianuarie, 31 mai și 30 
septembrie în fiecare an, utilizând modelul 
prevăzut în anexa [VII] la Regulamentul 
(UE) [RDC nou].

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Transmiterea datelor se efectuează 
utilizând sistemele existente de raportare 
a datelor, în măsura în care acestea s-au 
dovedit a fi fiabile în perioada anterioară 
de programare.

Justificare

Introducerea unor noi sisteme de raportare a datelor în timpul perioadei de programare în 
curs a fost dificilă din cauza lipsei de instrucțiuni și orientări la început și a fost necesară 
efectuarea unor adaptări repetate.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Indicatorii comuni de realizare și de 
rezultat, astfel cum se prevede în anexa [I] 
la Regulamentul (UE) [FEDR nou], și, 
acolo unde este necesar, indicatorii de 
realizare și de rezultat specifici 
programului se utilizează în conformitate 
cu [articolul 12 alineatul (1)] din 
Regulamentul (UE) [RDC nou] și la
articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul 
(ii) și la articolul 31 alineatul (2) litera (b) 
din prezentul regulament.

1. Indicatorii comuni de realizare și de 
rezultat, astfel cum se prevede în anexa [I] 
la Regulamentul (UE) [FEDR nou], care 
sunt considerați a fi cei mai potriviți 
pentru măsurarea progreselor realizate în 
direcția obiectivelor programului de 
cooperare teritorială europeană 
(Interreg), se utilizează în conformitate cu 
[articolul 12 alineatul (1)] din 
Regulamentul (UE) [RDC nou] și cu
articolul 17 alineatul (3) litera (d) punctul 
(ii) și articolul 31 alineatul (2) litera (b) din 
prezentul regulament.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Atunci când este necesar și în 
cazurile justificate în mod corespunzător 
de autoritatea de management, indicatorii 
de realizare și de rezultat specifici 
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programului se utilizează în plus față de 
indicatorii care au fost selectați în 
conformitate cu primul paragraf din 
prezentul articol.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În conformitate cu obligația sa de 
raportare în temeiul articolului [38 
alineatul (3) litera (e) punctul (i)] din 
Regulamentul financiar, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
informații referitoare la performanțele și 
rezultatele înregistrate, în conformitate cu 
indicatorii, prezentând rapoarte privind 
atât progresele, cât și deficiențele, și 
asigurând o legătură clară între cheltuieli 
și performanță;

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea de management 
efectuează evaluări ale fiecărui program 
Interreg. Fiecare evaluare analizează 
programul din perspectiva eficacității, a 
eficienței, a relevanței, a coerenței și a 
valorii adăugate a UE, cu scopul de a 
îmbunătăți calitatea elaborării și 
implementării programului Interreg care 
face obiectul evaluării.

1. Autoritatea de management 
efectuează evaluări ale fiecărui program 
Interreg. Fiecare evaluare analizează 
programul din perspectiva eficacității, a 
eficienței, a relevanței, a coerenței și a 
valorii adăugate a UE, cu scopul de a 
îmbunătăți calitatea elaborării și 
implementării programului Interreg care 
face obiectul evaluării. Frecvența 
evaluărilor, care urmează să fie stabilită 
în planul de evaluare menționat la 
alineatul (5) de mai jos, este cel mult 
anuală.

Amendamentul 25
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) afișarea publică a unor plăci sau 
panouri de la începerea implementării 
fizice a unei operațiuni Interreg care 
implică investiții fizice sau achiziționarea 
de echipamente, al căror cost total 
depășește 100 000 EUR;

(c) afișarea publică a unor plăci sau 
panouri de la începerea implementării 
fizice a unei operațiuni Interreg care 
implică investiții fizice sau achiziționarea 
de echipamente, al căror cost total 
depășește 25 000 EUR;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul operațiunilor Interreg care 
nu se încadrează la litera (c), afișarea 
publică cel puțin a unui afiș imprimat sau 
electronic cu dimensiunea minimă A3
conținând informații despre operațiunea 
Interreg, cu evidențierea sprijinului din 
partea unui fond Interreg;

(d) în cazul operațiunilor Interreg care 
nu se încadrează la litera (c), afișarea 
publică cel puțin a unui afiș imprimat sau 
electronic cu dimensiunea minimă A2
conținând informații despre operațiunea 
Interreg, cu evidențierea sprijinului din 
partea unui fond Interreg;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în cazul operațiunilor de importanță 
strategică și al operațiunilor al căror cost 
total depășește 10 000 000 EUR, prin 
organizarea unui eveniment de comunicare 
și cu implicarea Comisiei și a autorității de 
management competente în timp util.

(e) în cazul operațiunilor de importanță 
strategică și al operațiunilor al căror cost 
total depășește 5 000 000 EUR, prin 
organizarea unui eveniment de comunicare 
și cu implicarea Comisiei și a autorității de 
management competente în timp util.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

5. În cazul fondurilor pentru proiecte 
mici și al instrumentelor financiare, 
beneficiarul se asigură că destinatarii finali 
respectă cerințele prevăzute la alineatul (4) 
litera (c).

5. În cazul fondurilor pentru proiecte 
mici și al instrumentelor financiare, 
beneficiarul se asigură că destinatarii finali 
respectă cerințele prevăzute la alineatul (4) 
literele (c) și (d).

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Costurile cu personalul se compun 
din costul brut de angajare a personalului 
încadrat de partenerul Interreg într-unul din 
următoarele moduri:

1. Cu condiția respectării tuturor 
drepturilor și dispozițiilor legislative ale 
Uniunii în domeniul muncii, costurile cu 
personalul se compun din costul brut de 
angajare a personalului încadrat de 
partenerul Interreg într-unul din 
următoarele moduri:

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Într-o anexă care urmează să fie adoptată 
printr-un act delegat, în conformitate cu 
articolul 62 din prezentul regulament, 
Comisia indică tipul de date și criteriile pe 
baza cărora se creează eșantioanele 
pentru operațiunile sale de audit, precum 
și metodologia folosită pentru 
extrapolarea ratei de eroare.
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