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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Scopul inițiativei cooperării teritoriale europene (Interreg) este să stimuleze cooperarea între 
statele membre în interiorul Uniunii, precum și între statele membre și țări terțe, țări partenere 
sau teritorii sau țări și teritorii de peste mări. Se preconizează că noua propunere de 
regulament pentru perioada 2021-2027 va simplifica cooperarea dincolo de frontierele 
Uniunii. În paralel, viitoarele instrumente de finanțare externă ale UE (inclusiv IVDCI și 
PTTPM) vizează stabilirea unor norme clare pentru transferul unei părți din resursele lor 
programelor Interreg.

Raportoarea DEVE consideră că interesul Comisiei pentru dezvoltare constă în garantarea 
posibilității de participare efectivă la programele Interreg a țărilor terțe și țărilor și teritoriilor 
de peste mări. La elaborarea programelor ar trebui să se țină seama pe deplin de dificultățile și 
nevoile TTPM. 

Raportoarea ar dori să sublinieze potențiala contribuție a Interreg la realizarea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă și a obiectivelor climatice. Coerența în materie de politici în domeniul 
dezvoltării ar trebui respectată, deoarece coerența în toate politicile UE este esențială pentru 
realizarea ODD. 

AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Referirea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere articolul 208 alineatul (1) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE),

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În scopul susținerii dezvoltării 
armonioase a teritoriului Uniunii la diferite 
niveluri, FEDR ar trebui să sprijine 
cooperarea transfrontalieră, cooperarea 

(3) În scopul susținerii dezvoltării 
armonioase a teritoriului Uniunii la diferite 
niveluri, FEDR ar trebui să sprijine 
cooperarea transfrontalieră, cooperarea 
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transnațională, cooperarea maritimă, 
cooperarea cu regiunile ultraperiferice și 
cooperarea interregională în cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană (Interreg).

transnațională, cooperarea maritimă, 
cooperarea cu regiunile ultraperiferice și 
cooperarea interregională în cadrul 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană (Interreg). Ar trebui să se ia în 
considerare principiul guvernanței pe mai 
multe niveluri și al parteneriatului, iar 
abordările bazate pe contextul local, 
precum și principiul nediscriminării ar 
trebui să fie consolidate.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) diferitele componente ale Interreg 
ar trebui să contribuie la atingerea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă, așa 
cum sunt descrise în Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă, adoptată în 
septembrie 2015.

Justificare

În considerente ar trebui menționată contribuția Interreg la obiectivele de dezvoltare 
durabilă.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Interreg ar trebui, de asemenea, să 
contribuie la îndeplinirea altor 
angajamente internaționale, cum ar fi 
Acordul de la Paris privind schimbările 
climatice (COP 21). Reflectând 
importanța abordării schimbărilor 
climatice, Interreg va contribui la 
integrarea acțiunilor în domeniul climei și 
la atingerea obiectivului global ca 25 % 
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din cheltuielile bugetare ale UE să 
contribuie la obiectivele în domeniul 
climei.

Justificare

Considerentele ar trebui să includă, de asemenea, o trimitere la Acordul de la Paris, dat fiind 
că Interreg ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor UE în materie de schimbări 
climatice.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Componenta de cooperare 
transfrontalieră ar trebui să aibă drept 
obiectiv soluționarea unor probleme 
identificate în comun în regiunile de 
frontieră și valorificarea potențialului de 
creștere neexploatat în zonele de frontieră, 
după cum se subliniază în comunicarea 
Comisiei „Stimularea creșterii și coeziunii 
în regiunile frontaliere ale UE”23

(„comunicarea privind regiunile de 
frontieră”). În consecință, componenta 
transfrontalieră ar trebui să fie limitată la
cooperarea la frontierele terestre, iar 
cooperarea transfrontalieră privind 
frontierele maritime ar trebui să fie 
integrată în componenta transnațională.

(4) Componenta de cooperare 
transfrontalieră ar trebui să aibă drept 
obiectiv soluționarea unor probleme 
identificate în comun în regiunile de 
frontieră și valorificarea potențialului de 
creștere neexploatat în zonele de frontieră, 
după cum se subliniază în comunicarea 
Comisiei „Stimularea creșterii și coeziunii 
în regiunile frontaliere ale UE”23

(„comunicarea privind regiunile de 
frontieră”). În consecință, componenta 
transfrontalieră ar trebui să sprijine
cooperarea în regiunile frontaliere terestre 
sau maritime.

_________________ _________________

23 Comunicare a Comisiei către Consiliu și 
Parlamentul European, „Stimularea 
creșterii economice și a coeziunii în 
regiunile frontaliere ale UE”, COM(2017) 
534 final, 20.9.2017.

23 Comunicare a Comisiei către Consiliu și 
Parlamentul European, „Stimularea
creșterii economice și a coeziunii în 
regiunile frontaliere ale UE”, 
COM(2017)0534, 20.9.2017.

Justificare

Plasarea cooperării frontaliere maritime într-o nouă componentă a Interreg nu este în 
interesul simplificării și al unei mai mari ușurințe de utilizare.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Componenta de cooperare 
transnațională și de cooperare maritimă ar 
trebui să aibă drept obiectiv consolidarea 
cooperării prin intermediul unor acțiuni 
care să conducă la dezvoltarea teritorială 
integrată legată de prioritățile politicii de 
coeziune a Uniunii și ar trebui să includă 
și cooperarea maritimă transfrontalieră. 
Cooperarea transnațională ar trebui să 
acopere teritorii mai vaste ale Uniunii 
continentale, iar cooperarea maritimă ar 
trebui să acopere teritorii din bazinele 
maritime și să integreze cooperarea 
transfrontalieră privind frontierele 
maritime în perioada de programare 
2014-2020. Ar trebui să se acorde un 
maximum de flexibilitate pentru a se 
continua implementarea cooperării 
transfrontaliere maritime anterioare într-un 
cadru de cooperare maritimă mai amplu, în 
special prin definirea teritoriului vizat, a 
obiectivelor specifice pentru o astfel de 
cooperare, a cerințele pentru parteneriatele 
de proiect și crearea de subprograme și de 
comitete de coordonare specifice.

(6) Componenta de cooperare 
transnațională și de cooperare maritimă ar 
trebui să aibă drept obiectiv consolidarea 
cooperării prin intermediul unor acțiuni 
care să conducă la dezvoltarea teritorială 
integrată legată de prioritățile politicii de 
coeziune a Uniunii. Cooperarea 
transnațională ar trebui să acopere teritorii 
mai vaste ale Uniunii continentale, iar 
cooperarea maritimă ar trebui să acopere 
teritorii din bazinele maritime. Ar trebui să 
se acorde un maximum de flexibilitate 
pentru a se continua implementarea 
cooperării transfrontaliere maritime 
anterioare într-un cadru de cooperare 
maritimă mai amplu, în special prin 
definirea teritoriului vizat, a obiectivelor 
specifice pentru o astfel de cooperare, a 
cerințele pentru parteneriatele de proiect și 
crearea de subprograme și de comitete de 
coordonare specifice.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pe baza experienței de cooperare 
transfrontalieră și transnațională în 
perioada de programare 2014-2020 în 
regiunile ultraperiferice, când o combinație 
a ambelor componente într-un singur 
program pentru fiecare domeniu de 
cooperare nu a adus suficiente simplificări 
autorităților și beneficiarilor programului, 

(7) Pe baza experienței de cooperare 
transfrontalieră și transnațională în 
perioada de programare 2014-2020 în 
regiunile ultraperiferice, când o combinație 
a ambelor componente într-un singur 
program pentru fiecare domeniu de 
cooperare nu a adus suficiente simplificări 
autorităților și beneficiarilor programului, 
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ar trebui instituită o componentă specifică 
regiunilor ultraperiferice pentru a permite 
acestora să coopereze cu țările și teritoriile 
învecinate într-un mod cât mai simplu și 
eficace.

ar trebui instituită o componentă specifică 
regiunilor ultraperiferice pentru a permite 
acestora să coopereze cu țări terțe și cu 
țări și teritorii de peste mări (TTPM) într-
un mod cât mai simplu și eficace, date 
fiind nevoile și specificitățile lor.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pe baza experienței cu programele 
de cooperare interregională în cadrul 
Interreg și lipsa unei astfel de cooperări în 
cadrul programelor aferente obiectivului 
privind investițiile pentru ocuparea forței 
de muncă și creștere economică în perioada 
de programare 2014-2020, componenta de 
cooperare interregională ar trebui să pună 
și mai mult accent pe creșterea eficienței 
politicii de coeziune. Prin urmare, această 
componentă ar trebui limitată la două 
programe, unul care să permită orice tip de 
experiență, abordări inovatoare și 
consolidare a capacităților pentru 
programele din cadrul ambelor obiective și 
să promoveze grupările europene de 
cooperare teritorială („GECT”) înființate 
sau care urmează să fie înființate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului24

și unul care să îmbunătățească analiza 
tendințelor de dezvoltare. Cooperarea pe 
bază de proiect în întreaga Uniune ar trebui 
să fie integrată în noua componentă a 
investițiilor interregionale pentru inovare și 
strâns legată de punerea în aplicare a 
Comunicării Comisiei „Consolidarea 
capacităților de inovare în regiunile 
Europei: strategii pentru o creștere stabilă, 
durabilă și favorabilă incluziunii”25, în 
special pentru sprijinirea platformelor 
tematice de specializare inteligentă, în 
special în domenii cum ar fi energia, 
modernizarea industrială sau sectorul 

(8) Pe baza experienței cu programele 
de cooperare interregională în cadrul 
Interreg și lipsa unei astfel de cooperări în 
cadrul programelor aferente obiectivului 
privind investițiile pentru ocuparea forței 
de muncă și creștere economică în perioada 
de programare 2014-2020, componenta de 
cooperare interregională ar trebui să pună 
și mai mult accent pe creșterea eficienței 
politicii de coeziune. Prin urmare, această 
componentă ar trebui limitată la două 
programe, unul care să permită orice tip de 
experiență, abordări inovatoare și 
consolidare a capacităților pentru 
programele din cadrul ambelor obiective și 
să promoveze grupările europene de 
cooperare teritorială („GECT”) înființate 
sau care urmează să fie înființate în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului24

și unul care să îmbunătățească analiza 
tendințelor de dezvoltare. Cooperarea pe 
bază de proiect în întreaga Uniune ar trebui 
să fie integrată în noua componentă a 
investițiilor interregionale pentru inovare și 
strâns legată de punerea în aplicare a 
Comunicării Comisiei „Consolidarea 
capacităților de inovare în regiunile 
Europei: strategii pentru o creștere stabilă, 
durabilă și favorabilă incluziunii”25, în 
special pentru sprijinirea platformelor 
tematice de specializare inteligentă în 
domenii cum ar fi energia din surse 
regenerabile, economia circulară, 
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agroalimentar. În cele din urmă, o 
dezvoltare teritorială integrată, axată pe 
zonele urbane funcționale sau pe zonele 
urbane, ar trebui să fie concentrată în 
cadrul programelor aferente obiectivului 
privind investițiile pentru ocuparea forței 
de muncă și creștere economică și într-un 
instrument însoțitor, „Inițiativa urbană 
europeană”. Cele două programe aferente 
componentei de cooperare interregională ar 
trebui să vizeze întreaga Uniune și ar 
trebui, de asemenea, să fie deschise 
participării țărilor terțe.

modernizarea industrială, agricultura 
ecologică sau sectorul agroalimentar. În 
cele din urmă, o dezvoltare teritorială 
integrată, axată pe zonele urbane 
funcționale sau pe zonele urbane, ar trebui 
să fie concentrată în cadrul programelor 
aferente obiectivului privind investițiile 
pentru ocuparea forței de muncă și creștere 
economică și într-un instrument însoțitor, 
„Inițiativa urbană europeană”. Cele două 
programe aferente componentei de 
cooperare interregională ar trebui să vizeze 
întreaga Uniune și ar trebui, de asemenea, 
să fie deschise participării TTPM și țărilor 
terțe.

__________________ __________________

24 Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind o grupare 
europeană de cooperare teritorială (GECT) 
(JO L 210, 31.7.2006, p. 19).

24 Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind o grupare 
europeană de cooperare teritorială (GECT) 
(JO L 210, 31.7.2006, p. 19).

25 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor, „Consolidarea capacităților de 
inovare în regiunile Europei: strategii 
pentru o creștere stabilă, durabilă și 
favorabilă incluziunii” - COM(2017) 376 
final, 18.7.2017.

25 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor, „Consolidarea capacităților de 
inovare în regiunile Europei: strategii 
pentru o creștere stabilă, durabilă și 
favorabilă incluziunii” - COM(2017)0376, 
18.7.2017.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Asistența IPA III ar trebui să se 
axeze pe sprijinirea beneficiarilor IPA 
pentru consolidarea instituțiilor 
democratice și a statului de drept, pentru 
reformarea sistemului judiciar și de 
administrație publică, pentru respectarea 
drepturilor fundamentale și promovarea 
egalității de gen, a toleranței, a incluziunii 
sociale și a nediscriminării. Asistența IPA 
ar trebui să sprijine în continuare eforturile 

(11) Asistența IPA III ar trebui să se 
axeze pe sprijinirea beneficiarilor IPA 
pentru consolidarea instituțiilor 
democratice și a statului de drept, pentru 
reformarea sistemului judiciar și de 
administrație publică, pentru respectarea 
drepturilor fundamentale și promovarea 
egalității între femei și bărbați, a 
toleranței, a incluziunii sociale și a 
nediscriminării. Asistența IPA ar trebui să 
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beneficiarilor IPA de a promova 
cooperarea regională, macroregională și 
transfrontalieră, precum și dezvoltarea 
teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare 
a strategiilor macroregionale ale Uniunii. 
În plus, asistența IPA ar trebui să se 
preocupe de securitate, de migrație și de 
managementul frontierelor, de asigurarea 
accesului la protecție internațională, de 
schimbul de informații relevante, de 
intensificarea controalelor la frontieră și de 
continuarea eforturilor comune pentru 
combaterea migrației clandestine și a 
introducerii ilegale de migranți.

sprijine în continuare eforturile 
beneficiarilor IPA de a promova 
cooperarea regională, macroregională și 
transfrontalieră, precum și dezvoltarea 
teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare 
a strategiilor macroregionale ale Uniunii. 
În plus, asistența IPA ar trebui să se 
preocupe de securitate, de migrație și de 
managementul frontierelor, de asigurarea 
accesului sigur la protecție internațională, 
de schimbul de informații relevante, de 
intensificarea controalelor la frontieră și de 
continuarea eforturilor comune pentru 
combaterea migrației clandestine, a 
introducerii ilegale de migranți și a 
traficului de ființe umane.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Cât privește asistența IVDCI, Uniunea 
ar trebui să dezvolte relații privilegiate cu 
țările învecinate, în vederea stabilirii unui 
spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, 
întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat 
prin relații strânse și pașnice, bazate pe 
cooperare. Prezentul regulament și IVDCI 
ar trebui așadar să sprijine aspectele interne 
și externe ale strategiilor macroregionale 
pertinente. Aceste inițiative sunt 
importante din punct de vedere strategic și 
furnizează cadre politice semnificative 
pentru aprofundarea relațiilor cu și între 
țările partenere, fiind bazate pe principiile 
răspunderii reciproce, asumării și 
responsabilității comune.

(12) Cât privește asistența IVDCI, Uniunea 
ar trebui să dezvolte relații privilegiate cu 
țările învecinate, în vederea stabilirii unui 
spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, 
întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat 
prin relații strânse și pașnice, bazate pe 
cooperare. Prezentul regulament și IVDCI 
ar trebui așadar să sprijine aspectele interne 
și externe ale strategiilor macroregionale 
pertinente având ca obiectiv prioritar 
eradicarea sărăciei și contribuția la 
dezvoltarea durabilă. Aceste inițiative sunt 
importante din punct de vedere strategic și 
furnizează cadre politice semnificative 
pentru aprofundarea relațiilor cu și între 
țările partenere, fiind bazate pe principiile 
răspunderii reciproce, asumării și 
responsabilității comune.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Dezvoltarea sinergiilor cu acțiunea 
externă și cu programele de dezvoltare ale 
Uniunii ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la asigurarea unui impact 
maxim, îndeplinind totodată principiul 
coerenței politicilor de dezvoltare, așa 
cum se prevede la articolul 208 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE). Realizarea coerenței 
între toate politicile UE este esențială 
pentru atingerea obiectivelor de 
dezvoltare durabilă (ODD).

Justificare

Coerența politicilor pentru dezvoltare este o obligație prevăzută în tratat și ar trebui 
menționată la secțiunea de considerente.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ținând cont de situația specială a 
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, este 
necesar să se adopte măsuri privind 
condițiile în care aceste regiuni pot avea 
acces la fondurile structurale. Prin urmare, 
anumite dispoziții din prezentul regulament 
ar trebui să fie adaptate la particularitățile 
regiunilor ultraperiferice, pentru a 
simplifica și a încuraja cooperarea cu 
vecinii lor, ținând seama de Comunicarea 
Comisiei „Un parteneriat strategic 
consolidat și reînnoit cu regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii Europene”31.

(14) Ținând cont de situația specială a 
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, este 
necesar să se adopte măsuri privind 
condițiile în care aceste regiuni pot avea 
acces la fondurile structurale. Prin urmare, 
anumite dispoziții din prezentul regulament 
ar trebui să fie adaptate la particularitățile 
regiunilor ultraperiferice, pentru a 
simplifica și a încuraja cooperarea acestora 
cu țări terțe și TTPM, ținând seama de 
Comunicarea Comisiei „Un parteneriat 
strategic consolidat și reînnoit cu regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii Europene”31.

__________________ __________________

31 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 31 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
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European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European, Comitetul Regiunilor și 
Banca Europeană de Investiții – „Un 
parteneriat strategic consolidat și reînnoit 
cu regiunile ultraperiferice ale UE”, -
COM(2017)0623, 24.10.2017.

European, Consiliu, Comitetul Economic și 
Social European, Comitetul Regiunilor și 
Banca Europeană de Investiții – „Un 
parteneriat strategic consolidat și reînnoit 
cu regiunile ultraperiferice ale UE”, -
COM(2017)0623, 24.10.2017.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Regulamentul prevede 
posibilitatea participării țărilor și a 
teritoriilor de peste mări (TTPM) la 
programele Interreg. Pentru a se facilita 
accesul TTPM și participarea lor efectivă, 
ar trebui să se țină seama de specificitățile 
acestora și de dificultățile cu care se 
confruntă.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Articolele 198-204 din partea IV a 
Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) referitoare la asocierea 
țărilor și teritoriilor de peste mări prevăd 
că scopul asocierii este promovarea 
dezvoltării economice și sociale a țărilor și 
teritoriilor și stabilirea de relații 
economice strânse între acestea și Uniune 
în ansamblu. Conform principiilor 
enunțate în preambulul TFUE, asocierea 
trebuie să permită în primul rând 
promovarea intereselor și a prosperității 
locuitorilor acestor țări și teritorii, astfel 
încât să conducă la dezvoltarea 
economică, socială și culturală la care 
aspiră.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 14 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14c) Activitățile finanțate în cadrul 
diferitelor componente ar trebui să 
promoveze și să asigure egalitatea de gen. 
Dimensiunea de gen ar trebui integrată în 
diferitele componente ale Interreg.

Justificare

Importanța dimensiunii de gen ar trebui accentuată în întreg textul regulamentului.

Amendamentul 16

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 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, 
organizații ale societății civile, actori 
nestatali 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 migrația, accesul la protecție 
internațională, eradicarea sărăciei, 
schimbările climatice, reducerea riscului 
de producere a dezastrelor și reziliența.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Este oportun să se încurajeze 
disciplina financiară. În același timp, 
aranjamentele pentru dezangajarea de 
angajamentele bugetare ar trebui să ia în 
considerare complexitatea programelor 
Interreg și a punerii în aplicare a 
acestora.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament stabilește 
norme pentru obiectivul de cooperare 
teritorială europeană (Interreg), urmărind 
să faciliteze cooperarea între statele 
membre în interiorul Uniunii, precum și 
între statele membre și țările terțe 
învecinate, țările partenere, alte teritorii sau 
țări și teritorii de peste mări („TTPM”).

1. Prezentul regulament stabilește 
norme pentru obiectivul de cooperare 
teritorială europeană (Interreg), urmărind 
să faciliteze cooperarea între statele 
membre în interiorul Uniunii, precum și 
între statele membre și țările terțe, țările 
partenere, alte teritorii sau țări și teritorii de 
peste mări („TTPM”). Interreg contribuie 
la atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă, așa cum sunt descrise în Agenda 
2030 pentru dezvoltare durabilă.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezentul regulament stabilește, de 
asemenea, dispozițiile necesare pentru a 
asigura eficacitatea programării, inclusiv în 
ceea ce privește asistența tehnică, 

2. Prezentul regulament stabilește, de 
asemenea, dispozițiile necesare pentru a 
asigura eficacitatea programării, inclusiv în 
ceea ce privește asistența tehnică, punerea 
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monitorizarea, evaluarea, comunicarea, 
eligibilitatea, gestiunea și controlul, 
precum și gestiunea financiară a 
programelor din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană 
(„programele Interreg”) sprijinite de 
Fondul european de dezvoltare regională 
(„FEDR”).

în practică, monitorizarea, evaluarea, 
comunicarea, eligibilitatea, gestiunea și 
controlul, precum și gestiunea financiară a 
programelor din cadrul obiectivului de 
cooperare teritorială europeană 
(„programele Interreg”) sprijinite de 
Fondul european de dezvoltare regională 
(„FEDR”).

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Țări și teritorii de peste mări 
(TTPM) Țările și teritoriile de peste mări 
atașate unui stat membru al Uniunii 
cărora li se aplică dispozițiile părții a 
patra din TFUE și enumerate în anexa II 
la acesta.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cooperarea transfrontalieră internă 
dintre regiunile limitrofe frontaliere 
terestre a două sau mai multe state membre 
sau dintre regiunile limitrofe frontaliere 
terestre ale cel puțin unui stat membru și 
una sau mai multe țări terțe enumerate la 
articolul 4 alineatul (3); sau

(a) cooperarea transfrontalieră internă 
dintre regiunile limitrofe frontaliere 
terestre sau maritime a două sau mai multe 
state membre sau dintre regiunile limitrofe 
frontaliere terestre ale cel puțin unui stat 
membru și una sau mai multe țări terțe 
enumerate la articolul 4 alineatul (3); sau

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cooperarea transfrontalieră externă (b) cooperarea transfrontalieră externă 
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între regiunile limitrofe frontaliere terestre 
ale cel puțin unui stat membru și ale unuia 
sau mai multor:

între regiunile limitrofe frontaliere terestre 
sau maritime ale cel puțin unui stat 
membru și ale unuia sau mai multor:

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) cooperarea transnațională și 
cooperarea maritimă pe teritorii 
transnaționale vaste sau în jurul bazinelor 
maritime naționale, cu implicarea 
partenerilor regionali și locali ai 
programelor din statele membre, din țările 
terțe și din țările partenere, precum și din 
Groenlanda, în vederea atingerii unui grad 
mai înalt de integrare teritorială 
(„componenta 2”; când se face trimitere 
doar la cooperarea transnațională: 
„componenta 2A”; când se face trimitere 
doar la cooperarea maritimă: „componenta 
2B”);

(2) cooperarea transnațională și 
cooperarea maritimă pe teritorii 
transnaționale vaste sau în jurul bazinelor 
maritime naționale, cu implicarea 
partenerilor regionali și locali ai 
programelor din statele membre, din țările 
terțe și din țările partenere, precum și din 
TTPM, în vederea atingerii unui grad mai 
înalt de integrare teritorială („componenta 
2”; când se face trimitere doar la 
cooperarea transnațională: „componenta 
2A”; când se face trimitere doar la 
cooperarea maritimă: „componenta 2B”);

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) cooperarea între regiunile 
ultraperiferice și între acestea și țări terțe
învecinate, țări partenere sau TTPM, 
pentru a le facilita integrarea regională în 
vecinătate („componenta 3”);

(3) cooperarea între regiunile 
ultraperiferice și între acestea și țări terțe, 
țări partenere sau TTPM sau cu unele 
dintre acestea, în special pentru a le facilita 
integrarea regională („componenta 3”);

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) cooperarea interregională pentru a 
spori eficacitatea politicii de coeziune 
(„componenta 4”) prin promovarea:

(4) cooperarea interregională pentru a 
spori eficacitatea politicii de coeziune 
(„componenta 4”) prin promovarea, printre 
altele, a:

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) schimbului de experiență, a 
abordărilor inovatoare și a consolidării 
capacităților în ceea ce privește:

(a) schimbului de experiență, a 
abordărilor inovatoare a bunelor practici și 
a consolidării capacităților în ceea ce 
privește:

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Regiunile situate pe frontiere 
maritime, care sunt legate printr-o 
legătură fixă deasupra mării, vor fi de 
asemenea sprijinite în cadrul cooperării 
transfrontaliere.

eliminat

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru cooperarea transfrontalieră 
externă, regiunile care urmează să fie 
sprijinite prin IPA III sau IVDCI sunt 
regiunile de nivelul NUTS 3 din țările 
partenere respective sau, în absența 
clasificării NUTS, zone echivalente situate 

4. Pentru cooperarea transfrontalieră 
externă, regiunile care urmează să fie 
sprijinite prin IPA III sau IVDCI sunt 
regiunile de nivelul NUTS 3 din țările 
partenere respective sau, în absența 
clasificării NUTS, zone echivalente situate 



AD\1169603RO.docx 17/33 PE628.552v02-00

RO

de-a lungul tuturor frontierelor terestre 
dintre statele membre și țările partenere 
eligibile în temeiul IPA III sau IVDCI.

de-a lungul tuturor frontierelor dintre 
statele membre și țările partenere eligibile 
în temeiul IPA III sau IVDCI.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Groenlanda; (b) TTPM;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Regiunile, țările terțe sau țările 
partenere enumerate la alineatul 2 sunt 
regiuni de nivelul NUTS 2 sau, în absența 
clasificării NUTS, zone echivalente.

3. Regiunile, țările terțe sau țările 
partenere sau TTPM enumerate la alineatul 
2 sunt regiuni de nivelul NUTS 2, în cazul 
TTPM NUTS 3 sau, în absența clasificării 
NUTS, zone echivalente.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 3.2 % (respectiv, un total de 
270 100 000 EUR) pentru cooperarea 
regiunilor ultraperiferice (componenta 3);

(c) 5 % pentru cooperarea regiunilor 
ultraperiferice (componenta 3);

Justificare

Având în vedere nevoile și problemele specifice ale regiunilor ultraperiferice, suma 
disponibilă pentru componenta 3 ar trebui majorată.
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Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește un program Interreg din 
componenta 2 deja aprobat de Comisie, 
participarea unei țări partenere sau a 
Groenlandei se suspendă dacă se 
îndeplinește una dintre situațiile prevăzute 
la alineatul (3) primul paragraf literele (a) 
și (b).

În ceea ce privește un program Interreg din 
componenta 2 deja aprobat de Comisie, 
participarea unei țări partenere sau a 
TTPM se suspendă sau i se reduce 
alocarea dacă se îndeplinește una dintre 
situațiile prevăzute la alineatul (3) primul 
paragraf literele (a) și (b).

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) suspendarea completă a 
programului Interreg, în special atunci 
când principalele probleme de dezvoltare 
comună nu pot fi realizate fără participarea 
țării partenere respective sau a 
Groenlandei;

(a) suspendarea completă a 
programului Interreg, în special atunci 
când principalele probleme de dezvoltare 
comună nu pot fi realizate fără participarea 
țării partenere respective sau a TTPM;

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) continuarea programului Interreg 
fără participarea țării partenere respective 
sau a Groenlandei.

(c) continuarea programului Interreg 
fără participarea țării partenere respective 
sau a TTPM.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6
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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 
paragraf.

6. În cazul în care o țară terță, țară 
parteneră sau TTPM 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 
paragraf.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pe lângă obiectivele specifice 
pentru FEDR, astfel cum se prevede la 
articolul 2 din Regulamentul (UE) [FEDR 
nou], FEDR și, după caz, instrumentele de 
finanțare externă ale Uniunii pot contribui, 
de asemenea, la obiectivele specifice 
aferente OP 4, astfel:

3. Pe lângă obiectivele specifice 
pentru FEDR, astfel cum se prevede la 
articolul 2 din Regulamentul (UE) [FEDR 
nou], FEDR și, după caz, instrumentele de 
finanțare externă ale Uniunii contribuie, de 
asemenea, la obiectivele specifice aferente 
OP 4, astfel:

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) consolidarea eficacității piețelor 
forței de muncă și îmbunătățirea accesului 
la locuri de muncă de calitate peste 
frontiere;

(a) consolidarea eficacității piețelor 
forței de muncă și îmbunătățirea accesului 
la locuri de muncă de calitate peste 
frontiere, în special pentru tineri;
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) promovarea incluziunii sociale și 
combaterea sărăciei, inclusiv prin 
îmbunătățirea egalității de șanse și
combaterea discriminării la nivel 
transfrontalier.

(e) promovarea incluziunii sociale, 
respectarea drepturilor minorităților și 
combaterea sărăciei, inclusiv prin 
îmbunătățirea egalității de șanse, 
promovarea egalității de gen, combaterea 
oricărei forme de discriminare la nivel 
transfrontalier și sprijinirea comunităților 
marginalizate.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) consolidarea eficacității 
administrației publice prin promovarea 
cooperării juridice și administrative și a 
cooperării între cetățeni și instituții, în 
special în vederea soluționării obstacolelor 
juridice și de altă natură din regiunile de 
frontieră;

(ii) consolidarea eficacității 
administrației publice prin promovarea 
cooperării juridice și administrative și a 
cooperării între cetățeni, actorii societății 
civile și instituții, în special în vederea 
soluționării obstacolelor juridice și de altă 
natură din regiunile de frontieră;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cadrul programelor Interreg din 
componentele 1, 2 și 3: consolidarea 
capacității instituționale a autorităților 
publice și a părților interesate, în vederea 
implementării strategiilor macroregionale 
și a strategiilor pentru bazinele maritime;

(b) în cadrul programelor Interreg din 
componentele 1, 2 și 3: consolidarea 
capacității instituționale a autorităților 
publice și a părților interesate, în vederea 
implementării efective a strategiilor 
macroregionale și a strategiilor pentru 
bazinele maritime;
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cadrul programelor 
transfrontaliere externe și al programelor 
Interreg din componentele 2 și 3 sprijinite 
din fondurile Interreg, în plus față de 
literele (a) și (b): consolidarea încrederii 
reciproce, în special prin încurajarea 
acțiunilor interpersonale, prin consolidarea 
democrației durabile și prin sprijinirea 
actorilor societății civile și a rolului 
acestora în procesele de reformă și în 
tranzițiile democratice;

(c) în cadrul programelor 
transfrontaliere externe și al programelor 
Interreg din componentele 2 și 3 sprijinite 
din fondurile Interreg, în plus față de 
literele (a) și (b): consolidarea încrederii 
reciproce, în special prin încurajarea 
acțiunilor interpersonale, prin consolidarea 
democrației durabile și prin promovarea 
drepturilor și libertăților fundamentale, 
recunoscute de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și în 
concordanță cu aceasta, prin sprijinirea 
organizațiilor societății civile și a actorilor 
nestatali, inclusiv a ONG-urilor, a 
bisericilor și a comunităților și asociațiilor 
religioase, a grupurilor de reflecție și a 
altor grupuri sociale, precum și a rolului 
acestora în procesele de construire a 
rezilienței, de instaurare a păcii, de 
reconciliere, de reformă și în tranzițiile 
democratice și prin promovarea bunei 
guvernanțe, inclusiv a combaterii 
corupției;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. în cadrul programelor 
transfrontaliere externe și al programelor 
Interreg din componentele 2 și 3, FEDR și, 
după caz, instrumentele de finanțare 
externă ale Uniunii contribuie, de 
asemenea, la obiectivul specific Interreg 
„sporirea siguranței și securității Europei”, 
în special prin acțiuni în domeniul 
managementului frontierei și al mobilității 
și gestionării migrației, inclusiv protecția 

5. în cadrul programelor 
transfrontaliere externe și al programelor 
Interreg din componentele 2 și 3, FEDR și, 
după caz, instrumentele de finanțare 
externă ale Uniunii contribuie, de 
asemenea, la obiectivul specific Interreg 
„sporirea siguranței și securității Europei”, 
în special prin acțiuni în domeniul 
managementului frontierei și al mobilității 
și gestionării migrației, cu respectarea 
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migranților. deplină a principiului statului de drept și 
incluzând protecția și respectarea 
drepturilor omului ale migranților.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Obiectivul de cooperare teritorială 
europeană (Interreg) se implementează prin 
intermediul programelor Interreg în sistem 
de gestiune partajată, cu excepția 
componentei 3, care poate fi implementată 
total sau parțial în sistem de gestiune 
indirectă, și a componentei 5 care trebuie 
implementată în sistem de gestiune directă 
sau indirectă.

1. Obiectivul de cooperare teritorială 
europeană (Interreg) se implementează prin 
intermediul programelor Interreg în sistem 
de gestiune partajată, cu excepția 
componentei 3, care poate fi implementată 
total sau parțial în sistem de gestiune 
indirectă, după consultarea părților 
interesate relevante și a componentei 5 
care trebuie implementată în sistem de 
gestiune directă sau indirectă.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare program Interreg stabilește 
o strategie comună pentru contribuția 
programului la obiectivele de politică 
stabilite la articolul 4 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) [RDC nou] și la 
obiectivele specifice Interreg prevăzute la 
articolul 14 alineatele (4) - (5) din 
prezentul regulament și pentru 
comunicarea rezultatelor acestuia.

1. Fiecare program Interreg stabilește 
o strategie comună pentru contribuția 
programului la obiectivele de politică 
stabilite la articolul 4 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) [RDC nou] și la 
obiectivele specifice Interreg prevăzute la 
articolul 14 alineatele (4) - (5) din 
prezentul regulament și pentru 
comunicarea rezultatelor acestuia. 
Strategia arată explicit în ce mod va 
contribui programul la realizarea 
obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD).

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b – punctul ia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) divergențe în cadrul instituțional, 
politic și juridic;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b – punctul ib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) probleme de mediu

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) nevoile de investiții comune și 
complementaritatea cu alte forme de 
sprijin;

(ii) nevoile de investiții comune și 
complementaritatea cu alte forme de sprijin
și potențiale sinergii vizate;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) învățămintele desprinse din 
experiența anterioară;

(iii) învățămintele desprinse din 
experiența anterioară și modul în care 
acestea au fost luate în considerare în 
program;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera e – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) indicatorii de realizare și indicatorii 
de rezultat, cu obiectivele de etapă și 
țintele corespunzătoare;

(ii) indicatorii de realizare inteligenți și 
indicatorii de rezultat defalcați pe gen, cu
situațiile de referință, obiectivele de etapă 
și țintele corespunzătoare;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera e – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) grupurile-țintă principale; (iii) grupurile-țintă principale și 
beneficiarii finali ai programului, inclusiv 
grupurile cele mai vulnerabile;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) o metodologie care să explice 
modul în care programul va contribui la 
realizarea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă (ODD).

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) abordarea avută în vedere în ceea 
ce privește comunicarea și vizibilitatea 
programului Interreg, prin definirea 
obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor 
de comunicare, a acoperirii la nivelul 
mijloacelor de comunicare socială, a 
bugetului planificat și a indicatorilor 

(i) abordarea avută în vedere în ceea 
ce privește comunicarea și vizibilitatea 
programului Interreg, prin definirea 
obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor 
de comunicare, a acoperirii la nivelul 
mijloacelor de comunicare socială, a 
bugetului planificat și a indicatorilor 
relevanți pentru monitorizare și evaluare; 
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relevanți pentru monitorizare și evaluare; Atunci când programul Interreg este 
cofinanțat de alte instrumente de 
finanțare externă, strategia de vizibilitate 
respectă cerințele de vizibilitate prevăzute 
în aceste instrumente.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) Un cadru de gestionare a 
riscurilor, care include riscurile potențiale 
care ar putea avea un impact negativ 
asupra punerii în aplicare a programului 
și asupra obținerii rezultatelor, precum și 
măsurile de atenuare adecvate.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) pentru programele Interreg din 
componenta 2, susținute de programul 
TTPM în ceea ce privește repartizarea pe 
instrumente de finanțare („FEDR” și 
„program TTPM Groenlanda”);

(iii) pentru programele Interreg din 
componenta 2, susținute de programul 
TTPM în ceea ce privește repartizarea pe 
instrumente de finanțare („FEDR” și 
„program TTPM”);

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru selecționarea operațiunilor, 
comitetul de monitorizare sau, după caz, 
comitetul director trebuie să instituie și să 
aplice criterii și proceduri nediscriminatorii 
și transparente, care să asigure egalitatea de 
gen și să țină seama de Carta drepturilor 

Pentru selecționarea operațiunilor, 
comitetul de monitorizare sau, după caz, 
comitetul director trebuie să instituie și să 
aplice criterii și proceduri publice, 
obiective nediscriminatorii și transparente, 
care să asigure egalitatea între femei și 
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fundamentale a Uniunii Europene și de 
principiul dezvoltării durabile și de politica 
Uniunii în domeniul mediului, în 
conformitate cu articolul 11 și cu articolul 
191 alineatul (1) din TFUE.

bărbați și să țină seama de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și de principiul dezvoltării 
durabile și de politica și legislația Uniunii 
în domeniul mediului, în conformitate cu 
articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) 
din TFUE.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Criteriile și procedurile trebuie să asigure 
prioritizarea operațiunilor care urmează să 
fie selecționate, astfel încât să se 
maximizeze contribuția finanțării din 
partea Uniunii la îndeplinirea obiectivelor 
programului Interreg și la implementarea 
dimensiunii de cooperare a operațiunilor 
din cadrul programelor Interreg, astfel cum 
este prevăzut la articolul 23 alineatele (1) și 
(4).

Criteriile și procedurile trebuie să asigure 
prioritizarea operațiunilor care urmează să 
fie selecționate, astfel încât să se 
maximizeze contribuția finanțării din 
partea Uniunii la îndeplinirea obiectivelor 
programului Interreg, la implementarea 
dimensiunii de cooperare a operațiunilor 
din cadrul programelor Interreg, astfel cum 
este prevăzut la articolul 23 alineatele (1) și 
(4) și la realizarea ODD.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) se asigură că operațiunile selectate 
asigură o contribuție eficace la 
îndeplinirea obiectivelor și țintelor 
Agendei 2030;

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se asigură că operațiunile (b) se asigură nu doar că operațiunile 
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selecționate nu intră în conflict cu 
strategiile echivalente stabilite în temeiul 
articolului 10 alineatul (1) sau stabilite 
pentru unul sau mai multe din 
instrumentele de finanțare externă ale 
Uniunii;

selecționate nu intră în conflict cu 
strategiile echivalente stabilite în temeiul 
articolului 10 alineatul (1) sau stabilite 
pentru unul sau mai multe din 
instrumentele de finanțare externă ale 
Uniunii, ci și că acestea sunt 
complementare strategiilor cu care 
creează sinergii pozitive;

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru operațiunile Interreg din cadrul 
programelor Interreg din componenta 3, 
partenerii din regiunile ultraperiferice și 
din țările terțe, țările partenere sau TTPM, 
trebuie să coopereze numai în trei din cele 
patru dimensiuni menționate în primul 
paragraf.

Pentru operațiunile Interreg din cadrul 
programelor Interreg din componenta 3, 
partenerii din regiunile ultraperiferice și 
din țările terțe, țările partenere sau TTPM, 
trebuie să coopereze numai în două din 
cele patru dimensiuni menționate în primul 
paragraf.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția de la FEDR sau, după caz, de 
la un instrument de finanțare externă al 
Uniunii, la fondul pentru un proiect mic în 
cadrul programului Interreg nu trebuie să 
depășească 20 000 000 EUR sau 15 % din 
alocarea totală a programului Interreg, 
reținându-se valoarea cea mai mică.

Contribuția de la FEDR sau, după caz, de 
la un instrument de finanțare externă al 
Uniunii la fondul pentru un proiect mic în 
cadrul programului Interreg nu trebuie să 
depășească 20 % din alocarea totală a 
programului Interreg.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 5
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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 de cel puțin două ori pe an și 
examinează toate chestiunile care afectează 
progresele făcute de program în atingerea 
obiectivelor sale.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) progresele înregistrate în ceea ce 
privește implementarea programului și 
realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor 
programului Interreg;

(a) progresele înregistrate în ceea ce 
privește implementarea programului și 
realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor 
programului Interreg, inclusiv contribuția 
la realizarea obiectivelor Agendei 2030;

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) progresele înregistrate în ceea ce 
privește consolidarea capacității 
administrative pentru instituțiile publice și 
beneficiari, acolo unde este cazul.

(g) progresele înregistrate în ceea ce 
privește consolidarea capacității 
administrative pentru instituțiile publice și 
beneficiari, acolo unde este cazul. și 
propune orice măsuri de sprijin 
suplimentare, dacă este necesar.

Amendamentul 64

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 

1. Autoritatea de management 
efectuează evaluări ale fiecărui program 
Interreg. Fiecare evaluare analizează 
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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.

programul din perspectiva eficacității, a 
eficienței, a relevanței, a coerenței, 
sustenabilității rezultatelor și a valorii 
adăugate a UE, cu scopul de a îmbunătăți 
calitatea elaborării și implementării 
programului Interreg care face obiectul 
evaluării.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Atunci când programul Interreg 
este cofinanțat de alte instrumente de 
finanțare externă, programul asigură 
vizibilitatea acelor fonduri aferente 
instrumentelor relevante.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 2021: 1 %; (a) 2021: 2 %;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 2022: 1 %; (b) 2022: 2 %;

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – litera c



PE628.552v02-00 30/33 AD\1169603RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 2023: 1 %; (c) 2023: 2 %;

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 2024: 1 %; (d) 2024: 1,5 %;

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 50 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 50a

Dezangajări

Prin derogare de la articolul 99 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) .../... [noul 
Regulament privind dispozițiile comune 
(RDC)], Comisia dezangajează orice sumă 
din cadrul unui program Interreg care nu 
a fost utilizată pentru prefinanțare în 
conformitate cu articolul 49 sau pentru 
care nu a fost depusă o cerere de plată 
până la data de 26 decembrie a celui de al 
treilea an calendaristic după anul 
angajamentelor bugetare pentru anii 
2021-2026.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Programele Interreg din 
componentele 2 și 4, care combină 
contribuții din partea FEDR și din partea 

2. Programele Interreg din 
componentele 2 și 4, care combină 
contribuții din partea FEDR și din partea 



AD\1169603RO.docx 31/33 PE628.552v02-00

RO

unuia sau mai multor instrumente de 
finanțare externă ale Uniunii se execută 
prin gestiune partajată, atât în statele 
membre, cât și în țările terțe sau țările 
partenere participante sau, în ceea ce 
privește componenta 3, în orice TTPM, 
indiferent dacă TTPM în cauză beneficiază 
de sprijin în cadrul unuia sau mai multor 
instrumente de finanțare externă ale 
Uniunii.

unuia sau mai multor instrumente de 
finanțare externă ale Uniunii se execută 
prin gestiune partajată, atât în statele 
membre, cât și în țările terțe, țările 
partenere participante sau TTPM, sau în 
ceea ce privește componenta 3, în orice 
TTPM, indiferent dacă TTPM în cauză 
beneficiază de sprijin în cadrul unuia sau 
mai multor instrumente de finanțare 
externă ale Uniunii.
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