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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de Regulament a Comisiei stabilește dispoziții comune pentru șapte fonduri cu 
gestiune partajată.[1]

Cu toată că este întru totul de acord cu obiectivul politic al „unei Europe mai sociale punând 
în aplicare pilonul european al drepturilor sociale”, raportoarea consideră totuși că o politică 
axată pe „locuri de muncă și creștere economică” este prea restrictivă și nu este convinsă că ar 
contribui suficient la realizarea unui statut social „AAA”, promis de președintele Jean-Claude 
Juncker cetățenilor europeni. Este clar că fondurile urmăresc mai mult decât crearea de locuri 
de muncă și creșterea economică, motiv pentru care s-a adăugat un obiectiv de „incluziune 
socială”. 

În consecință, programele sprijinite de fonduri ar trebui să țină seama de provocările 
identificate în tabloul de bord social de susținere a pilonului european al drepturilor sociale și 
în Raportul comun privind ocuparea forței de muncă și să fie modificate pentru a le reflecta 
dacă este necesar. În cazurile în care se are în vedere o acțiune „corectivă”, ar trebui luate în 
considerare și aceste două rapoarte. 

Raportoarea consideră că, pentru a stimula cu adevărat o mai mare convergență între est și 
vest, nord și sud, și pentru a anticipa mai bine evoluțiile tehnologice, printre altele, creșterea 
globală a bugetului de coeziune este de importanță vitală. Așa că a modificat regulamentul în 
consecință. Pe de altă parte, ea consideră că trebuie alocată o parte mai mare din acest buget 
pentru FSE + și că o astfel de alocare socială ar trebui să fie asigurată și la nivelul statelor 
membre. 

Pentru a sprijini mai bine regiunile mai puțin dezvoltate și regiunile de tranziție și pentru a nu 
împiedica conceperea sau executarea programelor la nivel de stat membru, raportoarea a mărit 
atât ratele de prefinanțare, cât și ratele de cofinanțare. 

Raportoarea este de părere că o mai bună accesibilitate a fondurilor este importantă pentru a 
asigura o mai bună absorbție și, în acest sens, apreciază reducerea sarcinii administrative și 
creșterea flexibilității propusă de Comisie. Cu toate acestea, reducerea sarcinii administrative 
nu ar trebui să împiedice includerea partenerilor sociali și a societății civile în conceperea și 
punerea în aplicare a programelor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

                                               
[1] FC, FEAMAP, FEDR, FSE+, FAMI, IMFV și FSI.  
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 174 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prevede că, în vederea consolidării 
coeziunii economice, sociale și teritoriale, 
Uniunea trebuie să urmărească reducerea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă 
a regiunilor sau insulelor defavorizate, 
precum și că trebuie acordată o atenție 
deosebită zonelor rurale, zonelor afectate 
de tranziția industrială și regiunilor afectate 
de handicapuri naturale și demografice 
grave și permanente. Articolul 175 din 
TFUE prevede că Uniunea trebuie să 
susțină realizarea acestor obiective în 
contextul acțiunilor pe care le întreprinde 
prin intermediul Fondului european de 
orientare și garantare agricolă, secțiunea 
„Orientare”, al Fondului social european, al 
Fondului european de dezvoltare regională, 
al Băncii Europene de Investiții și al altor 
instrumente. Articolul 322 din TFUE 
asigură temeiul juridic pentru adoptarea de 
norme financiare care definesc procedura 
care trebuie adoptată pentru stabilirea și 
execuția bugetului și pentru predarea și 
verificarea conturilor, precum și normele 
de organizare a controlului răspunderii 
actorilor financiari.

(1) Articolul 174 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) 
prevede că, în vederea consolidării 
coeziunii economice, sociale și teritoriale, 
Uniunea trebuie să urmărească să reducă 
decalajele dintre nivelurile de dezvoltare a 
diferitelor regiuni și rămânerea în urmă a 
regiunilor sau insulelor defavorizate, 
precizând totodată că trebuie acordată o 
atenție deosebită zonelor rurale, zonelor 
afectate de tranziția industrială și regiunilor 
afectate de handicapuri naturale și 
demografice grave și permanente, precum 
și regiunilor afectate de probleme de 
depopulare sau de dispersare a populației. 
Articolul 175 din TFUE prevede că 
Uniunea trebuie să susțină realizarea 
acestor obiective în contextul acțiunilor pe 
care le întreprinde prin intermediul 
Fondului european de orientare și garantare 
agricolă, secțiunea „Orientare”, al Fondului 
social european, al Fondului european de 
dezvoltare regională, al Băncii Europene 
de Investiții și al altor instrumente. 
Articolul 322 din TFUE asigură temeiul 
juridic pentru adoptarea de norme 
financiare care definesc procedura care 
trebuie adoptată pentru stabilirea și 
execuția bugetului și pentru predarea și 
verificarea conturilor, precum și normele 
de organizare a controlului răspunderii 
actorilor financiari.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru dezvoltarea pe mai departe a (2) Pentru dezvoltarea pe mai departe a 
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unei implementări coordonate și 
armonizate a fondurilor UE implementate 
prin gestiune partajată, și anume a 
Fondului european de dezvoltare regională 
(„FEDR”), a Fondului social european 
plus („FSE+”), a Fondului de coeziune, a 
măsurilor finanțate în cadrul gestiunii 
partajate prin Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), 
Fondul pentru azil și migrație („FAMI”), 
Fondul pentru securitate internă („FSI”) și 
Fondul pentru managementul integrat al 
frontierelor („IMFV”), ar trebui ca pentru 
toate aceste fonduri (denumite în 
continuare „fondurile”) să fie stabilite 
norme financiare bazate pe articolul 322 
din TFUE, care să specifice în mod clar 
domeniul de aplicare al dispozițiilor 
relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie 
stabilite dispoziții comune bazate pe 
articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi 
norme specifice de politică aplicabile 
FEDR, FSE+, Fondului de coeziune și 
FEPAM.

unei implementări coordonate și 
armonizate a fondurilor UE implementate 
prin gestiune partajată, și anume a 
Fondului european de dezvoltare regională 
(„FEDR”), a Fondului de coeziune, a 
măsurilor finanțate în cadrul gestiunii 
partajate prin Fondul social european plus 
(„FSE+”), Fondul european pentru pescuit 
și afaceri maritime („FEPAM”), Fondul 
pentru azil și migrație („FAMI”), Fondul 
pentru securitate internă („FSI”) și Fondul 
pentru managementul integrat al 
frontierelor („IMFV”), ar trebui ca pentru 
toate aceste fonduri (denumite în 
continuare „fondurile”) să fie stabilite 
norme financiare bazate pe articolul 322 
din TFUE, care să specifice în mod clar 
domeniul de aplicare al dispozițiilor 
relevante. Pe lângă acestea, ar trebui să fie 
stabilite dispoziții comune bazate pe 
articolul 177 din TFUE, pentru a acoperi 
norme specifice de politică aplicabile 
FEDR, Fondului de coeziune și 
componentelor de gestiune partajată din 
FSE+ și FEPAM.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În conformitate cu articolul 174 
din TFUE, statele membre și Comisia ar 
trebui să se asigure că în cadrul FEDR, 
FSE și al Fondului de coeziune se acordă 
o atenție deosebită acestor regiuni prin 
intermediul unor investiții strategice 
având scopul de a îmbunătăți structura 
teritorială, mediul industrial, furnizarea 
de servicii publice și competitivitatea, 
contribuind în ultimă instanță la 
menținerea populației în zonă.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) În contextul implementării 
fondurilor ar trebui să fie respectate 
principiile orizontale prevăzute la 
articolul 3 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană („TUE”) și la articolul 10 din 
TFUE, inclusiv principiile subsidiarității și 
proporționalității prevăzute la articolul 5 
din TUE, ținându-se seama de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Statele membre și Comisia ar 
trebui să urmărească eliminarea 
inegalităților, combaterea sărăciei, 
promovarea egalității între femei și bărbați
și integrarea perspectivei de gen, precum și 
combaterea discriminării pe criterii de sex, 
origine rasială sau etnică, religie sau 
convingeri, handicap, vârstă sau orientare
sexuală. Fondurile nu ar trebui să sprijine 
acțiuni care contribuie la orice formă de 
segregare, excludere socială sau izolare 
teritorială. Obiectivele fondurilor ar trebui 
urmărite în cadrul dezvoltării durabile și al 
promovării de către Uniune a obiectivului 
de conservare, protecție și îmbunătățire a 
calității mediului și de combatere a 
schimbărilor climatice, în conformitate cu 
articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) 
din TFUE, ținându-se cont de principiul 
„poluatorul plătește”. Pentru a proteja 
integritatea pieței interne, operațiunile în 
beneficiul întreprinderilor trebuie să 
respecte normele Uniunii privind ajutoarele 
de stat, astfel cum se prevede la articolele 
107 și 108 din TFUE.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre și Comisia ar 
trebui să respecte obligațiile Convenției 
Organizației Națiunilor Unite privind 
drepturile persoanelor cu handicap și să 
asigure accesibilitatea în conformitate cu 
articolul 9 din această Convenție și în 
conformitate cu legislația Uniunii de 
armonizare a cerințelor de accesibilitate 
aplicabile produselor și serviciilor. 
Accesibilitatea pentru persoanele cu 
handicap ar trebui garantată în toate 
proiectele de infrastructură finanțate din 
fonduri europene.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Obiectivele fondurilor ar trebui 
urmărite în cadrul obiectivelor stabilite în 
Pilonul european al drepturilor sociale 
potrivit celor proclamate de instituțiile 
UE.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice în 
conformitate cu angajamentele Uniunii de 
a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu 
angajamentul față de obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, fondurile vor contribui la 

(9) Pentru a reflecta importanța 
combaterii schimbărilor climatice cu 
scopul de a contribui la finanțarea 
acțiunilor necesare pentru a îndeplini
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și 
angajamentul față de obiectivele de 
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integrarea acțiunilor de combatere a 
schimbărilor climatice în politicile Uniunii 
și la atingerea unei ținte generale 
reprezentate de o contribuție de 25 % din 
cheltuielile bugetului UE pentru sprijinirea 
îndeplinirii obiectivelor climatice.

dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, fondurile ar trebui să 
contribuie la integrarea acțiunilor de 
combatere a schimbărilor climatice în 
politicile Uniunii și la atingerea unei ținte 
generale reprezentate de o contribuție de 
cel puțin 30% din cheltuielile bugetului 
UE pentru sprijinirea îndeplinirii 
obiectivelor climatice. Conform 
recomandărilor Curții de Conturi 
Europene, mecanismele de integrare a 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și de întărire a rezilienței la schimbările 
climatice ar trebui să fie o parte 
integrantă a programării și punerii în 
aplicare, în special a selecției proiectelor, 
și ar trebui materializate ex ante.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Principiul parteneriatului este un 
element-cheie al implementării fondurilor, 
el având la bază abordarea de tip 
„guvernanță pe mai multe niveluri” și 
asigurând implicarea societății civile și a 
partenerilor sociali. Pentru a asigura 
continuitatea în organizarea parteneriatului, 
Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al 
Comisiei13 ar trebui să se aplice în 
continuare.

(11) Principiul parteneriatului este un 
element-cheie al implementării fondurilor, 
el având la bază abordarea de tip 
„guvernanță pe mai multe niveluri” și 
asigurând implicarea autorităților 
regionale și locale și a altor autorități 
competente, a organismelor relevante care 
reprezintă societatea civilă, inclusiv 
organizații neguvernamentale, organizații 
ecologiste și organisme care se ocupă de 
promovarea incluziunii sociale, a 
drepturilor fundamentale, a drepturilor 
persoanelor cu handicap, a egalității de 
gen și a nediscriminării, și parteneri 
economici și sociali. Pentru a asigura 
continuitatea în organizarea parteneriatului, 
Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al 
Comisiei13 ar trebui să se aplice în 
continuare.

__________________ __________________

13 Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 
al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind 

13 Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 
al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind 
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Codul european de conduită referitor la 
parteneriat, în cadrul fondurilor structurale 
și de investiții europene (JO L 74, 
14.3.2014, p. 1).

Codul european de conduită referitor la 
parteneriat, în cadrul fondurilor structurale 
și de investiții europene (JO L 74, 
14.3.2014, p. 1).

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) La nivelul Uniunii, semestrul 
european de coordonare a politicilor 
economice oferă un cadru pentru 
identificarea priorităților naționale în 
materie de reforme și monitorizarea 
implementării acestora. Statele membre își 
dezvoltă propriile strategii naționale 
multianuale în materie de investiții, în 
sprijinul acestor priorități de reformă. 
Aceste strategii ar trebui să fie prezentate 
împreună cu programele naționale de 
reformă anuale, ca modalitate de stabilire și 
coordonare a proiectelor de investiții 
prioritare care urmează să fie sprijinite prin 
finanțare la nivel național și din partea 
Uniunii. Ele ar trebui, de asemenea, să 
servească la utilizarea în mod coerent a 
finanțării din partea Uniunii și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea fondurilor, a Funcției 
europene de stabilizare a investițiilor și a 
InvestEU. În general, statele membre și, 
atunci când este cazul, Comisia 
Europeană încurajează sinergiile și 
asigură coordonarea, complementaritatea 
și coerența între aceste priorități specifice 
și pilonul european al drepturilor sociale.

Justificare

Pilonul european al drepturilor sociale, proclamat de instituțiile Uniunii la 17 noiembrie 
2017, a fost un pas decisiv către o Europă mai socială. El oferă un set important de principii 
care pot îmbunătăți nivelul de trai și viața de zi cu zi a cetățenilor europeni. La rândul lor, 
cele 20 de principii ale pilonului european al drepturilor sociale completează foarte bine 
obiectivele economice și sociale ale semestrului european.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Implementarea cu succes a 
fondurilor ar trebui să se bazeze pe 
Programul de sprijin pentru reforme, care 
sprijină reformele prioritare în toate 
statele membre ale UE, permițând 
utilizarea țintită și eficientă a fondurilor.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În ceea ce privește atât propriile 
programe, cât și nevoile financiare alocate 
investițiilor cu emisii reduse de carbon, 
statele membre ar trebui să aibă în vedere 
conținutul proiectelor lor de planuri 
energetice și climatice naționale care 
urmează să fie elaborate în temeiul 
Regulamentului privind guvernanța uniunii 
energetice14, precum și rezultatul 
procesului care conduce la formularea de 
recomandări ale Uniunii referitoare la 
aceste planuri.

(14) În ceea ce privește atât propriile 
programe, cât și nevoile financiare alocate 
investițiilor fără emisii de carbon, statele 
membre ar trebui să realizeze obiectivele 
stabilite în proiectele lor de planuri 
energetice și climatice naționale integrate
care urmează să fie elaborate în temeiul 
Regulamentului privind guvernanța uniunii 
energetice14, precum și rezultatul 
procesului care conduce la formularea de 
recomandări ale Uniunii referitoare la 
aceste planuri.

__________________ __________________

14 [Regulamentul privind guvernanța 
uniunii energetice, de modificare a 
Directivei 94/22/CE, a Directivei 
98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a 
Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a 
Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a 
Directivei 2009/73/CE, a Directivei 
2009/119/CE a Consiliului, a Directivei
2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a 
Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 
2015/652 a Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013, 

14 [Regulamentul privind guvernanța 
uniunii energetice, de modificare a 
Directivei 94/22/CE, a Directivei 
98/70/CE, a Directivei 2009/31/CE, a 
Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a 
Regulamentului (CE) nr. 715/2009, a 
Directivei 2009/73/CE, a Directivei 
2009/119/CE a Consiliului, a Directivei 
2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a 
Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE) 
2015/652 a Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (UE) nr. 525/2013, 
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COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 
(COD)].

COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 
(COD)].

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Statele membre ar trebui să țină 
seama de conținutul strategiilor lor 
naționale de integrare a romilor atunci 
când își elaborează programele.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Fiecare stat membru ar trebui să 
aibă flexibilitatea de a contribui la 
programul InvestEU pentru furnizarea de 
garanții bugetare pentru investiții în statul 
membru respectiv.

eliminat

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Statul membru ar trebui să 
efectueze o evaluare intermediară a fiecărui 
program sprijinit de FEDR, FSE+ și 
Fondul de coeziune. Această evaluare ar 
trebui să asigure o veritabilă ajustare a 
programelor pe baza performanțelor 
acestora, oferind totodată oportunitatea de 
a se ține seama de noile provocări și de 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări, emise în 2024. În 2024, împreună cu 
ajustarea tehnică pentru exercițiul 2025, 

(19) Statul membru ar trebui să 
efectueze o evaluare intermediară a fiecărui 
program sprijinit de FEDR, FSE+ și 
Fondul de coeziune. Această evaluare ar 
trebui să asigure o veritabilă ajustare a 
programelor pe baza performanțelor 
acestora, oferind totodată oportunitatea de 
a se ține seama de noile provocări și de 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări, emise în 2024. În 2024, împreună cu 
ajustarea tehnică pentru exercițiul 2025, 
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Comisia ar trebui să evalueze în paralel 
toate alocările totale ale statelor membre 
din cadrul obiectivului „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică” al politicii de coeziune pentru 
anii 2025, 2026 și 2027, aplicând metoda 
de alocare stabilită în actul de bază 
relevant. Această evaluare, împreună cu 
rezultatul evaluării intermediare, ar trebui 
să conducă la modificări ale programelor în 
ceea ce privește alocările financiare pentru 
anii 2025, 2026 și 2027.

Comisia ar trebui să evalueze în paralel 
toate alocările totale ale statelor membre 
din cadrul obiectivului „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă, creștere 
economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă” al politicii de 
coeziune pentru anii 2025, 2026 și 2027, 
aplicând metoda de alocare stabilită în 
actul de bază relevant. Această evaluare, 
împreună cu rezultatul evaluării 
intermediare, ar trebui să conducă la 
modificări ale programelor în ceea ce 
privește alocările financiare pentru anii 
2025, 2026 și 2027.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Ar trebui să se prevadă utilizarea 
unor indicatori regionali, astfel încât să se 
poată ține seama mai bine de disparitățile 
infraregionale.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Pentru a se asigura disponibilitatea 
de informații actualizate cuprinzătoare 
privind implementarea programelor, ar 
trebui impusă o frecvență mai mare a 
raportării electronice privind datele 
cantitative.

(29) Pentru a se asigura disponibilitatea 
de informații actualizate cuprinzătoare 
privind implementarea programelor, ar 
trebui impusă mai multă eficiență și 
punctualitate a raportării electronice 
privind datele cantitative.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 34
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În ceea ce privește granturile 
furnizate beneficiarilor, statele membre ar 
trebui să recurgă tot mai mult la opțiuni 
simplificate în materie de costuri. Pragul 
pentru utilizarea obligatorie a opțiunilor 
simplificate în materie de costuri ar trebui 
să fie corelat cu costul total al operațiunii, 
pentru a se asigura același tratament tuturor 
operațiunilor aflate sub acest prag, 
indiferent dacă sprijinul este public sau 
privat.

(34) În ceea ce privește granturile 
furnizate beneficiarilor, statele membre ar 
trebui să recurgă tot mai mult la opțiuni 
simplificate în materie de costuri. Pragul 
pentru utilizarea obligatorie a opțiunilor 
simplificate în materie de costuri ar trebui 
să fie corelat cu costul total al operațiunii, 
pentru a se asigura același tratament tuturor 
operațiunilor aflate sub acest prag, 
indiferent dacă sprijinul este public sau 
privat. Statele membre ar trebui să 
consulte comitetul de monitorizare în ceea 
ce privește elaborarea opțiunilor 
simplificate în materie de costuri.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru îmbunătățirea 
complementarității și simplificarea 
implementării, ar trebui să fie posibilă 
combinarea sprijinului din partea Fondului 
de coeziune și a FEDR cu sprijinul din 
partea FSE+, în cadrul programelor 
operaționale desfășurate sub egida 
obiectivului „Investiții pentru ocuparea 
forței de muncă și creștere economică”.

(39) Pentru îmbunătățirea 
complementarității și simplificarea 
implementării, ar trebui să fie posibilă 
combinarea sprijinului din partea Fondului 
de coeziune și a FEDR cu sprijinul din 
partea FSE+, în cadrul programelor 
operaționale desfășurate sub egida 
obiectivului „Investiții pentru ocuparea 
forței de muncă, creștere economică, 
incluziune socială și convergență 
ascendentă”.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Pentru a se asigura un echilibru 
adecvat între implementarea eficace și 

(50) Pentru a se asigura un echilibru 
adecvat între implementarea eficace și 
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eficientă a fondurilor, pe de o parte, și 
costurile și sarcinile administrative 
aferente, pe de altă parte, frecvența, 
domeniul de aplicare și acoperirea 
controalelor de gestiune ar trebui să se 
bazeze pe o evaluare a riscurilor care să 
țină cont de factori cum ar fi tipul 
operațiunilor implementate, beneficiarii, 
precum și nivelul de risc identificat cu 
ocazia controalelor de gestiune și a 
auditurilor anterioare.

eficientă a fondurilor, pe de o parte, și 
costurile și sarcinile administrative 
aferente, pe de altă parte, frecvența,
domeniul de aplicare și acoperirea 
controalelor de gestiune ar trebui să se 
bazeze pe o evaluare a riscurilor care să 
țină cont de factori cum ar fi tipul 
operațiunilor implementate, beneficiarii, 
precum și nivelul de risc identificat cu 
ocazia controalelor de gestiune și a 
auditurilor anterioare. În administrarea și 
controlul fondurilor, ar trebui să primeze 
principiul proporționalității, în funcție de 
nivelul de risc pentru bugetul Uniunii.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Pentru a promova obiectivele 
TFUE legate de coeziunea economică, 
socială și teritorială, obiectivul „Investiții
pentru ocuparea forței de muncă și creștere 
economică” ar trebui să sprijine toate 
regiunile. Pentru a se oferi un sprijin 
echilibrat și gradual și pentru a se reflecta 
nivelul de dezvoltare economică și socială, 
resursele din cadrul obiectivului respectiv 
ar trebui să fie alocate din FEDR și FSE+, 
utilizându-se o cheie de alocare care să se 
bazeze predominant pe PIB-ul pe cap de 
locuitor. Statele membre al căror venit 
național brut (VNB) pe cap de locuitor este 
sub 90 % din cel al mediei Uniunii ar 
trebui să beneficieze de Fondul de 
coeziune în temeiul obiectivului „Investiții 
pentru ocuparea forței de muncă și creștere 
economică.

(60) Pentru a promova obiectivele 
TFUE legate de coeziunea economică, 
socială și teritorială, investițiile pentru 
ocuparea forței de muncă , creștere 
economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă ar trebui să 
sprijine toate regiunile și să contribuie la 
asigurarea furnizării unor servicii publice 
adecvate, îmbunătățind perspectivele 
personale și profesionale în zonă. Pentru a 
se oferi un sprijin echilibrat și gradual și 
pentru a se reflecta nivelul de dezvoltare 
economică și socială, resursele din cadrul 
obiectivului respectiv ar trebui să fie 
alocate din FEDR și FSE+, utilizându-se o 
cheie de alocare care să se bazeze 
predominant pe PIB-ul pe cap de locuitor. 
Statele membre al căror venit național brut 
(VNB) pe cap de locuitor este sub 90 % din 
cel al mediei Uniunii ar trebui să 
beneficieze de Fondul de coeziune în 
temeiul obiectivului „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă, creștere 
economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă”.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60a) Pilonul european al drepturilor 
sociale, care stabilește obligațiile statelor 
membre în ceea ce privește protecția 
socială, incluziunea socială, condițiile de 
muncă decente, oportunitățile egale și 
accesul la piața forței de muncă, a fost 
proclamat de instituțiile europene. 
Obiectivele privind investițiile pentru 
locuri de muncă, creștere economică și 
incluziune socială, prevăzute în prezentul 
regulament, ar trebui să contribuie la 
afirmarea drepturilor și principiilor din 
pilon.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Ar trebui stabilite criterii obiective 
de desemnare a regiunilor și zonelor 
eligibile pentru sprijin din partea 
fondurilor. În acest scop, identificarea 
regiunilor și a zonelor 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 Consiliului23, 
astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al 
Comisiei24.

(61) Ar trebui stabilite criterii obiective 
de desemnare a regiunilor și zonelor 
eligibile pentru sprijin din partea 
fondurilor. În acest scop, identificarea 
regiunilor și a zonelor 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 Consiliului23, 
astfel cum a fost modificat prin 
Regulamentele (UE) nr. 868/201424 și (UE) 
nr. 2016/206624a al Comisiei.

__________________ __________________

23 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).

23 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).
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24 Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al 
Comisiei din 8 august 2014 de modificare a 
anexelor la Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind instituirea unei 
nomenclaturi comune a unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 241, 13.8.2014, 
p. 1).

24 Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al 
Comisiei din 8 august 2014 de modificare a 
anexelor la Regulamentul (CE) 
nr. 1059/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind instituirea unei 
nomenclaturi comune a unităților teritoriale 
de statistică (NUTS) (JO L 241, 13.8.2014, 
p. 1).

24a Regulamentul (UE) nr. 2066/2016 al 
Comisiei din 21 noiembrie 2016 de 
modificare a anexelor la Regulamentul 
(CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului privind 
instituirea unei nomenclaturi comune a 
unităților teritoriale de statistică (NUTS) 
(JO L 322, 13.8.2014, p. 1).

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) În scopul stabilirii unui cadru 
financiar adecvat pentru FEDR, FSE+ și 
Fondul de coeziune, Comisia ar trebui să 
stabilească defalcarea anuală a alocărilor 
disponibile pentru fiecare stat membru în 
cadrul obiectivului „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică”, împreună cu lista regiunilor 
eligibile și cu alocările destinate 
obiectivului de cooperare teritorială 
europeană (Interreg). Ținând seama de 
faptul că alocările naționale ale statelor 
membre ar trebui să fie stabilite pe baza 
datelor statistice și a previziunilor 
disponibile în 2018 și având în vedere 
incertitudinile legate de previziuni, 
Comisia ar trebui să reexamineze alocările 
totale ale tuturor statelor membre în 2024, 
pe baza celor mai recente statistici 
disponibile în acel moment, iar în cazurile 
în care există o divergență cumulată de 
peste ± 5 %, Comisia ar trebui să ajusteze 
aceste alocări pentru anii 2025-2027, astfel 
încât rezultatele evaluării intermediare și 

(62) În scopul stabilirii unui cadru 
financiar adecvat pentru FEDR, FSE+ și 
Fondul de coeziune, Comisia ar trebui să 
stabilească defalcarea anuală a alocărilor 
disponibile pentru fiecare stat membru în 
cadrul obiectivului „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă, creștere 
economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă”, împreună cu 
lista regiunilor eligibile și cu alocările 
destinate obiectivului de cooperare 
teritorială europeană (Interreg). Ținând 
seama de faptul că alocările naționale ale 
statelor membre ar trebui să fie stabilite pe 
baza datelor statistice și a previziunilor 
disponibile în 2018 și având în vedere 
incertitudinile legate de previziuni, 
Comisia ar trebui să reexamineze alocările 
totale ale tuturor statelor membre în 2024, 
pe baza celor mai recente statistici 
disponibile în acel moment, iar în cazurile 
în care există o divergență cumulată de 
peste ± 5 %, Comisia ar trebui să ajusteze 
aceste alocări pentru anii 2025-2027, astfel 
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ale exercițiului de ajustare tehnică să se 
reflecte în același timp în modificările 
aduse programelor.

încât rezultatele evaluării intermediare și 
ale exercițiului de ajustare tehnică să se 
reflecte în același timp în modificările 
aduse programelor.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Obiectivele prezentului regulament, 
și anume consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și 
stabilirea de norme financiare comune 
pentru partea bugetul Uniunii executată 
prin gestiune partajată, nu pot fi realizate în 
mod satisfăcător de către statele membre, 
pe de o parte din cauza a amplorii 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
ale diferitelor regiuni și a rămânerii în 
urmă a regiunilor celor mai puțin 
favorizate, precum și a limitării resurselor 
financiare ale statelor membre și 
regiunilor, iar pe de altă parte din cauza 
necesității de a dispune de un cadru de 
punere în aplicare coerent, care să acopere 
mai multe fonduri ale Uniunii 
implementate prin gestiune partajată. Prin 
urmare, întrucât aceste obiective pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut de asemenea la 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivelor respective.

(73) Obiectivele prezentului regulament,
și anume consolidarea coeziunii 
economice, sociale și teritoriale și 
stabilirea de norme financiare comune 
pentru partea bugetul Uniunii executată 
prin gestiune partajată, nu pot fi realizate în 
mod satisfăcător de către statele membre, 
pe de o parte din cauza a amplorii 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare 
ale diferitelor regiuni și problemele 
specifice cu care se confruntă regiunile 
cel mai puțin favorizate, precum și a 
limitării resurselor financiare ale statelor 
membre și regiunilor, iar pe de altă parte 
din cauza necesității de a dispune de un 
cadru de punere în aplicare coerent, care să 
acopere mai multe fonduri ale Uniunii 
implementate prin gestiune partajată. Prin 
urmare, întrucât aceste obiective pot fi 
realizate mai bine la nivelul Uniunii,
Uniunea poate adopta măsuri, în 
conformitate cu principiul subsidiarității 
prevăzut la articolul 5 din TUE. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prevăzut de asemenea la 
respectivul articol, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivelor respective.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) „imunizarea la schimbările 
climatice” înseamnă un proces prin care să 
se asigure faptul că infrastructura este 
rezilientă la impacturile negative ale 
schimbărilor climatice în conformitate cu 
norme și orientări naționale, dacă acestea 
sunt disponibile, sau în conformitate cu 
standarde recunoscute la nivel 
internațional.

(37) „imunizarea la schimbările 
climatice” înseamnă un proces prin care să 
se asigure reziliența infrastructurii la 
impacturile negative ale schimbărilor 
climatice, în conformitate cu norme și 
orientări naționale, dacă acestea sunt 
disponibile, sau în conformitate cu 
standarde recunoscute la nivel 
internațional, și aplicarea principiului 
„eficiență energetică mai întâi de toate” 
la investițiile în infrastructură;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) „protecția mediului și a 
biodiversității” înseamnă un proces 
structurat prin care se asigură aplicarea 
eficace a instrumentelor în vederea 
evitării efectelor negative ale cheltuielilor 
la nivelul UE și în vederea maximizării 
beneficiilor acestora asupra situației 
mediului și a biodiversității în UE, pe 
baza „Cadrului comun pentru includerea 
biodiversității în bugetul UE” al Comisiei 
și în conformitate cu normele și 
orientările naționale, dacă este cazul, sau 
cu standardele recunoscute la nivel 
internațional;

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEDR, FSE+, Fondul de coeziune 
și FEPAM sprijină următoarele obiective 
de politică:

1. FEDR, FSE+, Fondul de coeziune 
și FEPAM sprijină convergența 
ascendentă, solidaritatea și coeziunea în 
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UE, în concordanță cu Strategia 2020 a 
UE, Pilonul european al drepturilor 
sociale și Agenda 2030 pentru dezvoltare 
durabilă a ONU. Acest lucru se realizează 
prin următoarele obiective de politică:

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o Europă mai conectată, prin 
dezvoltarea mobilității și a conectivității 
TIC regionale;

(c) O Europă mai conectată, prin 
dezvoltarea mobilității sustenabile și a 
conectivității TIC regionale

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o Europă mai socială, prin 
implementarea Pilonului european al 
drepturilor sociale;

(d) O Europă mai echitabilă, mai 
incluzivă și mai bine calificată, o Europă 
a egalității de șanse, care aplică drepturile 
și principiile prevăzute și avute în vedere 
de Pilonul european al drepturilor sociale , 
Carta socială europeană, Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, în special Titlul III 
(Egalitatea) și Titlul IV (Solidaritatea) ;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o Europă mai aproape de cetățeni,
prin promovarea dezvoltării durabile și 
integrate a zonelor urbane, rurale și de 
coastă și a inițiativelor locale.

(e) o Europă mai aproape de cetățeni 
prin promovarea dezvoltării durabile și 
integrate a zonelor urbane, rurale și de 
coastă, promovarea parteneriatelor urban-
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rural și a inițiativelor locale.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) sprijinul acordat statelor membre 
pentru a îmbunătăți accesul la locuri de 
muncă de calitate al tuturor celor aflați în 
căutarea unui loc de muncă, în special 
tineri, șomeri de lungă durată, femei, 
persoane cu handicap și imigranți.

Justificare

Litera (f) nouă

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) investiții pentru ocuparea forței de 
muncă și creștere economică în statele 
membre și în regiuni, care urmează să fie 
sprijinite de FEDR, FSE+ și Fondul de 
coeziune, și

(a) investiții pentru ocuparea forței de 
muncă, creștere economică, incluziune 
socială și convergență ascendentă 
strategice în infrastructură în statele 
membre și regiunile cele mai năpăstuite, 
care urmează să fie sprijinite de FEDR, 
FSE+ și Fondul de coeziune, și

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Cu toate acestea, în conformitate cu 
[literele (a) și (c) de la articolul 62 
alineatul (1)] din Regulamentul financiar, 

2. Cu toate acestea, în conformitate cu 
[literele (a) și (c) de la articolul 62 alineatul
(1)] din Regulamentul financiar, Comisia 
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Comisia implementează prin gestiune 
directă sau indirectă cuantumul sprijinului 
din partea Fondului de coeziune, transferat 
Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei („MIE”), Inițiativei urbane 
europene și investițiilor inovatoare 
interregionale, cuantumul sprijinului din 
partea FSE+, transferat cooperării 
transnaționale, precum și cuantumurile 
contribuției la InvestEU37 și asistența 
tehnică acordată la inițiativa Comisiei.

implementează prin gestiune directă sau 
indirectă cuantumul sprijinului din partea 
Fondului de coeziune, transferat 
Mecanismului pentru Interconectarea 
Europei („MIE”), Inițiativei urbane 
europene și investițiilor inovatoare
interregionale, cuantumul sprijinului din 
partea FSE+, transferat cooperării 
transnaționale, precum și asistența tehnică 
acordată la inițiativa Comisiei.

__________________

37 [Regulamentul (UE) nr. [...] privind [...] 
(JO L [...], [...], p. […])].

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru organizează 
un parteneriat cu autoritățile regionale și 
locale competente. Parteneriatul respectiv
include cel puțin următorii parteneri:

1. Pentru fiecare acord de 
parteneriat, fiecare stat membru 
organizează un parteneriat cu autoritățile 
regionale și locale competente. În cazul 
programelor transfrontaliere (Interreg), 
statele membre participante implică 
partenerii respectivi din toate statele 
membre participante. În ambele cazuri, 
parteneriatul include cel puțin următorii 
parteneri:

(a) autoritățile urbane și alte autorități 
publice;

(a) autoritățile locale, regionale și alte 
autorități publice;

(b) partenerii economici și sociali; (b) partenerii economici și sociali; 

(c) organismele relevante care 
reprezintă societatea civilă, partenerii de 
mediu și organismele responsabile de
promovarea incluziunii sociale, a 
drepturilor fundamentale, a drepturilor 
persoanelor cu handicap, a egalității de gen 
și a nediscriminării.

(c) organisme relevante care reprezintă 
societatea civilă, inclusiv parteneri 
ecologiști, organizații neguvernamentale
și organisme responsabile cu promovarea 
incluziunii sociale, a drepturilor 
fundamentale, a drepturilor persoanelor cu 
handicap, a egalității de gen și a 
nediscriminării din toate statele membre 
implicate, precum și organismele 
desemnate ca beneficiari.
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În conformitate cu principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, statele 
membre implică partenerii respectivi în 
pregătirea acordurilor de parteneriat, 
precum și pe tot parcursul pregătirii și 
implementării programelor, inclusiv prin 
participarea la comitetele de monitorizare 
în conformitate cu articolul 34.

2. În conformitate cu principiul 
guvernanței pe mai multe niveluri, statele 
membre implică partenerii respectivi în 
pregătirea acordurilor de parteneriat, 
precum și pe tot parcursul pregătirii, 
implementării și evaluării programelor, 
inclusiv prin participarea la comitetele de 
monitorizare în conformitate cu articolul 
34.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obiectivele de politică selecționate, 
indicându-se fondul și programele prin 
intermediul cărora vor fi urmărite și o 
justificare în acest sens, iar dacă este 
cazul, o justificare privind utilizarea 
modului de punere în practică al
InvestEU, ținându-se cont de 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări;

(a) obiectivele de politică selecționate, 
indicându-se fondul și programele prin 
intermediul cărora vor fi urmărite și o 
justificare în acest sens, ținându-se cont de 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări;

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) un rezumat al deciziilor de politică 
și al principalelor rezultate preconizate 
pentru fiecare dintre fonduri, inclusiv, 
după caz, prin utilizarea InvestEU;

(i) un rezumat al deciziilor de politică 
și al principalelor rezultate preconizate 
pentru fiecare dintre fonduri;
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) complementaritățile dintre fonduri 
și alte instrumente ale Uniunii, inclusiv 
proiectele strategice integrate și proiectele 
strategice privind natura ale programului 
LIFE;

(iii) complementaritățile dintre fonduri 
și alte instrumente, fonduri și programe
ale Uniunii, inclusiv proiectele strategice 
integrate și proiectele strategice privind 
natura ale programului LIFE;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) cuantumurile contribuțiilor care 
urmează a fi vărsate către InvestEU, per 
fond și per categorie de regiuni;

eliminat

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

[…] eliminat

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Obiectivele de etapă și țintele se 
stabilesc în legătură cu fiecare obiectiv 
specific din cadrul unui program, cu 
excepția asistenței tehnice și a obiectivului 

2. Obiectivele de etapă și țintele se 
stabilesc în legătură cu fiecare obiectiv 
specific din cadrul unui program, cu 
excepția asistenței tehnice și a obiectivului 
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specific care abordează deprivarea 
materială prevăzut la articolul [4 litera (c) 
punctul (vii)] din Regulamentul FSE+.

specific care abordează lipsurile materiale
prevăzut la articolul [4 litera alineatul (1) 
punctul (xi)] din Regulamentul FSE+.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) provocările identificate în 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări, adoptate în 2024;

(a) noile provocări identificate în 
recomandările relevante specifice fiecărei 
țări, adoptate în 2024;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) situația socioeconomică din statul
membru sau regiunea în cauză;

(b) situația socioeconomică a statului
membru sau a regiunii în cauză, inclusiv 
provocările cu care se confruntă statul 
membru, identificate în tabloul de bord 
social și în Raportul comun privind 
ocuparea forței de muncă; luând Pilonul 
european al drepturilor sociale ca 
referință.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) orice evoluții financiare sau 
economice negative majore, care necesită 
o ajustare a programelor;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
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Articolul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera d – subpunctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) utilizarea planificată a 
instrumentelor financiare;

(vi) utilizarea planificată a 
instrumentelor financiare, dacă este cazul.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă o decizie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
prin care aprobă programul, cel târziu în 
termen de șase luni de la data prezentării 
programului de către statul membru.

4. Comisia adoptă o decizie prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
prin care aprobă programul, cel târziu în 
termen de patru luni de la data prezentării 
programului de către statul membru.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia aprobă modificarea unui 
program cel târziu la șase luni de la 
prezentarea cererii de modificare de către 
statul membru.

4. Comisia aprobă modificarea unui 
program cel târziu la patru luni de la 
prezentarea cererii de modificare de către 
statul membru.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune 
pot oferi sprijin comun programelor din 
cadrul obiectivului „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică”.

1. FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune 
pot oferi sprijin comun programelor din 
cadrul obiectivului „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă, creștere 
economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă”.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pot solicita 
transferul a până la 5 % din alocările 
financiare ale programului, de la oricare 
fond către oricare alt fond executat prin 
gestiune partajată sau către orice 
instrument executat prin gestiune directă 
sau indirectă.

1. Statele membre pot solicita 
transferul a până la 5 % din alocările 
financiare ale programului, de la oricare 
fond către Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european plus 
sau Fondul de coeziune.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este plasată sub responsabilitatea 
unor grupuri de acțiune locală formate din 
reprezentanți ai intereselor socioeconomice 
locale ale sectoarelor public și privat, în 
care niciun grup individual de interese nu 
controlează procesul decizional;

(b) coordonată de grupuri de acțiune 
locală sau regională formate din
reprezentanți ai societății civile, parteneri, 
precum și reprezentanți ai intereselor 
socioeconomice locale ale sectoarelor 
public și privat, în care niciun grup 
individual de interese nu controlează 
procesul decizional;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru sprijinul din partea FEDR, 
acordat în cadrul obiectivului „Investiții 
pentru ocuparea forței de muncă și creștere 
economică”, precum și pentru sprijinul din 
partea Fondului de coeziune: 2,5 %;

(a) pentru sprijinul din partea FEDR, 
acordat în cadrul obiectivului „Investiții 
pentru ocuparea forței de muncă, creștere 
economică, creștere economică, 
incluziune socială și convergență 
ascendentă”, precum și pentru sprijinul din 
partea Fondului de coeziune: 2,5 %;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru sprijinul din partea FSE+:
4 %, iar pentru programele prevăzute la 
articolul 4 alineatul (1) litera (c) punctul 
(vii) din Regulamentul FSE+: 5 %;

(b) Pentru FSE+: 5 %;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul epuizării premature a 
resurselor (financiare), modul în care 
obiectivele programului mai pot fi totuși 
atinse în perioada 2021-2027;

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) măsurile legate de opțiunile 
simplificate în materie de costuri.
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Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) impactul specific al programului 
asupra persoanelor cu cel mai mare risc 
de sărăcie sau de excluziune socială, 
precum și asupra persoanelor cu 
handicap, a șomerilor de lungă durată și 
a tinerilor șomeri.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) măsurile legate de asigurarea unei 
opțiuni simplificate în materie de costuri 
pentru beneficiari;

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) asigurarea imunității mediului și 
biodiversității în toate investițiile

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prefinanțarea pentru fiecare fond se 2. Prefinanțarea pentru fiecare fond se 
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plătește în tranșe anuale, înainte de data de 
1 iulie a fiecărui an, sub rezerva 
disponibilității fondurilor, după cum 
urmează:

plătește în tranșe anuale, înainte de data de 
1 iulie a fiecărui an, sub rezerva 
disponibilității fondurilor, după cum 
urmează:

(a) 2021: 0,5 %; (a) 2021: 1 %;

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 1 %;

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1,5 %;

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 2 %;

(e) 2025: 0,5 %; (e) 2025: 2 %;

(f) 2026: 0,5 % % (f) 2026: 2,5 %

În cazul în care un program este adoptat 
după data de 1 iulie 2021, tranșele 
anterioare se plătesc în anul adoptării.

În cazul în care un program este adoptat 
după data de 1 iulie 2021, tranșele 
anterioare se plătesc în anul adoptării.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) statul membru nu a luat măsurile 
necesare în conformitate cu articolul 15 
alineatul (6).

eliminat

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia dezangajează orice sumă 
din cadrul unui program care nu a fost 
utilizată pentru prefinanțare în 
conformitate cu articolul 84 sau pentru care 
nu a fost depusă o cerere de plată în 
conformitate cu articolele 85 și 86 până la 
data de 26 decembrie a celui de al doilea
an calendaristic care urmează anului 
angajamentelor bugetare pentru anii 2021-
2026.

1. Comisia dezangajează orice sumă 
din cadrul unui program care nu a fost 
utilizată pentru prefinanțare în 
conformitate cu articolul 84 sau pentru care 
nu a fost depusă o cerere de plată în 
conformitate cu articolele 85 și 86 până la 
data de 26 decembrie a celui de al treilea
an calendaristic care urmează anului 
angajamentelor bugetare pentru anii 2021-
2026.
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Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 102 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acoperirea geografică a sprijinului pentru 
obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței 
de muncă și creștere economică”

Acoperirea geografică a sprijinului pentru 
obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței 
de muncă, creștere economică, incluziune 
socială și convergență ascendentă”

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune 
sprijină obiectivul „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică” în toate regiunile 
corespunzătoare nivelului 2 din 
nomenclatorul comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivelul 
NUTS 2”), instituit prin Regulamentul 
(CE) nr. 1059/2003, astfel cum a fost 
modificat prin Regulamentul (CE) nr. 
868/2014 al Comisiei.

1. FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune 
sprijină obiectivul „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă, creștere 
economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă” în toate regiunile 
corespunzătoare nivelului 2 din 
nomenclatorul comun al unităților 
teritoriale de statistică („regiuni de nivelul 
NUTS 2”), instituit prin Regulamentul 
(CE) nr. 1059/2003, astfel cum a fost 
modificat prin Regulamentele (UE) nr. 
868/2014 și (UE) 2016/2066 ale Comisiei.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele din FEDR și FSE+ pentru 
obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței 
de muncă și creștere economică” se alocă 
între următoarele trei categorii de regiuni 
de nivelul NUTS 2:

Resursele din FEDR și FSE+ pentru 
obiectivul „Investiții pentru ocuparea forței 
de muncă, creștere economică, incluziune 
socială și convergență ascendentă” se 
alocă între următoarele trei categorii de 
regiuni de nivelul NUTS 2:
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Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele pentru coeziunea economică, 
socială și teritorială disponibile pentru 
angajamentul bugetar pentru perioada 
2021-2027 sunt de 330 624 388 630 EUR 
la prețurile din 2018.

Resursele pentru coeziunea economică, 
socială și teritorială disponibile pentru 
angajamentul bugetar pentru perioada 
2021-2027 sunt de 378 097 000 000 EUR 
la prețurile din 2018.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul unui act 
de punere în aplicare, o decizie de stabilire 
a defalcării anuale a resurselor globale 
pentru fiecare stat membru în cadrul 
obiectivului „Investiții pentru ocuparea 
forței de muncă și creștere economică”, pe 
categorie de regiuni, împreună cu lista 
regiunilor eligibile, în conformitate cu 
metodologia prevăzută în anexa XXII.

Comisia adoptă, prin intermediul unui act 
de punere în aplicare, o decizie de stabilire 
a defalcării anuale a resurselor globale 
pentru fiecare stat membru în cadrul 
obiectivului „Investiții pentru ocuparea 
forței de muncă, creștere economică, 
incluziune socială și convergență 
ascendentă”, pe categorie de regiuni, 
împreună cu lista regiunilor eligibile, în 
conformitate cu metodologia prevăzută în 
anexa XXII.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 104 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resurse pentru obiectivul „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică” și pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană (Interreg)

Resurse pentru obiectivul „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă, creștere 
economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă” și pentru 
obiectivul de cooperare teritorială 
europeană (Interreg)
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Resursele pentru obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică” se ridică la 97,5 % 
din resursele globale (și anume, un total de 
322 194 388 630 EUR) și se alocă după 
cum urmează:

1. Resursele pentru obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă,
creștere economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă” se ridică la 
97,5% din resursele globale și anume, un 
total de 366 754 090 000 EUR la prețurile 
constante din 2018 și se alocă după cum 
urmează:

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 61,6 % (și anume, un total de 
198 621 593 157 EUR) pentru regiunile 
mai puțin dezvoltate;

(a) 61,6 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate;

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 14,3 % (și anume, un total de 
45 934 516 595 EUR) pentru regiunile de 
tranziție;

(b) 14,3 % pentru regiunile de tranziție;

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 10,8 % (și anume, un total de (c) 10,8 % pentru regiunile mai 



AD\1168724RO.docx 33/50 PE627.592v03-00

RO

34 842 689 000 EUR) pentru regiunile mai 
dezvoltate;

dezvoltate;

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 12,8 % (și anume, un total de 
41 348 556 877 EUR) pentru statele 
membre care beneficiază de sprijin din 
Fondul de coeziune;

(d) 12,8 % pentru statele membre care 
beneficiază de sprijin din Fondul de 
coeziune;

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) 0,4 % (și anume, un total de 
1 447 034 001 EUR) ca finanțare 
suplimentară pentru regiunile 
ultraperiferice identificate la articolul 349 
din TFUE și pentru regiunile de nivelul 
NUTS 2 care îndeplinesc criteriile 
prevăzute la articolul 2 din Protocolul nr. 6 
la Actul de aderare din 1994.

(e) 0,4 % ca finanțare suplimentară 
pentru regiunile ultraperiferice identificate 
la articolul 349 din TFUE și pentru 
regiunile de nivelul NUTS 2 care 
îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 
2 din Protocolul nr. 6 la Actul de aderare 
din 1994.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În 2024, Comisia, în cadrul ajustării 
tehnice pentru anul 2025, în conformitate 
cu articolul [6] din Regulamentul (UE, 
Euratom) [[...] (Regulamentul privind 
CFM)], revizuiește totalul fondurilor 
alocate în cadrul obiectivului „Investiții 
pentru ocuparea forței de muncă și creștere 
economică” fiecărui stat membru pentru 

În 2024, Comisia, în cadrul ajustării 
tehnice pentru anul 2025, în conformitate 
cu articolul [6] din Regulamentul (UE, 
Euratom) [[...] (Regulamentul privind 
CFM)], revizuiește totalul fondurilor 
alocate în cadrul obiectivului „Investiții 
pentru ocuparea forței de muncă, creștere 
economică, incluziune socială și 
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perioada 2025-2027. convergență ascendentă” fiecărui stat 
membru pentru perioada 2025-2027.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul resurselor disponibile pentru 
FSE+ în cadrul obiectivului „Investiții 
pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă” este de 
88 646 194 590 EUR.

Cuantumul resurselor disponibile pentru 
FSE+ în cadrul obiectivului „Investiții 
pentru ocuparea forței de muncă, creștere 
economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă” este de 
105 686 000 000 EUR la prețurile 
constante din 2018. Statele membre se 
asigură că, din resursele totale combinate 
ale politicii de coeziune pe care le 
primesc, cel puțin de 27,5 % se utilizează 
pentru proiectele din cadrul FSE+.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cuantumul finanțării suplimentare pentru 
regiunile ultraperiferice menționate la 
alineatul (1) litera (e) alocate FSE+ este de 
376 928 934 EUR.

Cuantumul finanțării suplimentare pentru 
regiunile ultraperiferice menționate la 
alineatul (1) litera (e) alocate FSE+ este de 
424 296 054 EUR la prețurile din 2018.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. 500 000 000 EUR din resursele 
pentru obiectivul „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică” se alocă Inițiativei urbane 
europene în cadrul gestiunii directe sau 

5. 560 000 000 EUR din resursele 
pentru obiectivul „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă, creștere 
economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă” se alocă 
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indirecte de către Comisie. Inițiativei urbane europene în cadrul 
gestiunii directe sau indirecte de către 
Comisie.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. 175 000 000 EUR din resursele 
FSE+ pentru obiectivul „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică” se alocă cooperării 
transnaționale în sprijinul soluțiilor 
inovatoare, în cadrul gestiunii directe sau 
indirecte.

6. 196 000 000 EUR din resursele 
FSE+ pentru obiectivul „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă, creștere 
economică, incluziune socială și
convergență ascendentă” se alocă 
cooperării transnaționale în sprijinul 
soluțiilor inovatoare, în cadrul gestiunii 
directe sau indirecte.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Alocările totale pentru fiecare stat 
membru în legătură cu obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică” și obiectivul de 
cooperare teritorială europeană (Interreg) 
nu sunt transferabile între aceste obiective.

2. Alocările totale pentru fiecare stat 
membru în legătură cu obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă,
creștere economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă” și obiectivul de 
cooperare teritorială europeană (Interreg) 
nu sunt transferabile între aceste obiective.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare pentru obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică” la nivelul fiecărei 

Rata de cofinanțare pentru obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă,
creștere economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă” la nivelul 
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priorități nu poate depăși: fiecărei priorități nu poate depăși:

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 70 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate;

(a) 85 % pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate;

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 55% pentru regiunile de tranziție; (b) 60 % pentru regiunile de tranziție;

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 40 % pentru regiunile mai 
dezvoltate.

(c) 50 % pentru regiunile mai 
dezvoltate.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare stabilită la litera (a) 
se aplică, de asemenea, regiunilor 
ultraperiferice și regiunilor care se 
confruntă cu problema depopulării (mai 
puțin de 12,5 locuitori pe kilometru pătrat 
la nivelul NUTS 3) și/sau a dispersării 
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populației.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare pentru Fondul de 
coeziune la nivelul fiecărei priorități nu 
poate depăși 70 %.

Rata de cofinanțare pentru Fondul de 
coeziune la nivelul fiecărei priorități nu 
poate depăși 85 %.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul FSE+ poate stabili rate de 
cofinanțare mai mari pentru prioritățile 
care sprijină acțiuni inovatoare în 
conformitate cu articolul [14] din 
regulamentul respectiv.

Regulamentul FSE+ poate stabili rate de 
cofinanțare mai mari pentru prioritățile sau 
programele care vizează problema 
privațiunilor materiale în conformitate cu 
articolul [9], sprijinind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor în conformitate 
cu articolul [10], Garanția europeană 
pentru copii în conformitate cu articolul 
[10a] și acțiuni inovatoare în conformitate 
cu articolul [13] din Regulamentul 
respectiv.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare pentru programele 
Interreg nu poate depăși 70 %.

Rata de cofinanțare pentru programele 
Interreg nu poate depăși 85 %.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
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Anexa I – tabelul 3 –rândul 12 – coloana Investiții teritoriale integrate (ITI)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Municipii, orașe și suburbii Municipii, orașe, suburbii și zone rurale 
conectate

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 3 –rândul 16 – coloana Investiții teritoriale integrate (ITI)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zone slab populate Zone rurale și zone slab populate

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 3 –rândul 22 – coloana Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității (DLRC)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Municipii, orașe și suburbii Municipii, orașe, suburbii și zone rurale 
conectate

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Anexa I – tabelul 3 –rândul 26 – coloana Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității (DLRC)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zone slab populate Zone rurale și zone slab populate

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Anexa I –tabelul 3 – rândul 32 – coloana Alte tipuri de instrumente teritoriale în cadrul 
obiectivului de politică 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Municipii, orașe și suburbii Municipii, orașe, suburbii și zone rurale 
conectate

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Anexa I –tabelul 3 – rândul 36 – coloana Alte tipuri de instrumente teritoriale în cadrul 
obiectivului de politică 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Zone slab populate Zone rurale și zone slab populate

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Anexa III – tabel – rândul 6 – coloana 2: Criterii de îndeplinire

Textul propus de Comisie Amendamentul

Existența unui cadru național pentru 
implementarea UNCRPD, care include:

Existența unui cadru național pentru 
implementarea UNCRPD, care include:

1. Obiective cu ținte măsurabile, un 
mecanism de colectare și monitorizare a 
datelor.

1. Obiective cu ținte măsurabile, un 
mecanism de colectare și monitorizare a 
datelor.

2. Modalități care asigură faptul că politica, 
legislația și standardele în materie de 
accesibilitate se reflectă în mod 
corespunzător în pregătirea și 
implementarea programelor.

2. Modalități care asigură faptul că politica, 
legislația și standardele în materie de 
accesibilitate se reflectă în mod 
corespunzător în pregătirea și 
implementarea programelor și sunt incluse 
în criteriile și obligațiile de selecție a 
proiectelor.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.2.1 – coloana 2: Obiectiv specific

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.2.1 Îmbunătățirea calității, eficacității și 
relevanței pe piața muncii a sistemelor de 

4.2.1 Îmbunătățirea calității, incluziunii 
și eficacității sistemelor de educație și 
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educație și formare formare pentru a facilita tranziția de la 
educație la muncă;

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.2.2 – coloana 2: Obiectiv specific

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.2.2 Promovarea unor oportunități 
flexibile de perfecționare și recalificare 
pentru toți, inclusiv prin facilitarea 
tranzițiilor profesionale și promovarea 
mobilității profesionale

4.2.2 Promovarea învățării pe tot 
parcursul vieții, precum și a învățării 
informale și non-formale, a unor 
oportunități flexibile de perfecționare și 
recalificare pentru toți, inclusiv prin 
facilitarea tranzițiilor profesionale și 
promovarea mobilității profesionale

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.2 – coloana 4: Criterii de îndeplinire a condiției favorizante –
punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. sisteme de anticipare și previziuni 
privind competențele, bazate pe date 
concrete, precum și mecanisme și servicii 
de monitorizare a parcursului profesional al 
absolvenților, pentru furnizarea de orientări 
eficace și de calitate cursanților de toate 
vârstele

1. sisteme de anticipare și previziuni 
privind competențele, bazate pe date 
concrete, precum și mecanisme și servicii 
de monitorizare subsecventă a parcursului 
profesional al absolvenților, pentru 
furnizarea de orientări eficace și de calitate 
cursanților de toate vârstele, inclusiv 
abordări centrate pe cursant

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.2 – coloana 4: Criterii de îndeplinire a condiției favorizante –
punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. măsuri care să garanteze un acces 
egal, participarea și absolvirea unor 
programe de educație și formare de 

2. măsuri care să garanteze un acces 
egal, participarea și absolvirea unor 
programe de educație și formare de 
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calitate, relevante și incluzive și 
dobândirea de competențe-cheie la toate 
nivelurile, inclusiv în învățământul 
superior

calitate, abordabile, relevante, nesegregate
și incluzive și dobândirea de competențe-
cheie la toate nivelurile, inclusiv în 
învățământul superior

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.2 – coloana 4: Criterii de îndeplinire a condiției favorizante –
punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. un mecanism de coordonare la toate 
nivelurile sistemului de educație și 
formare, inclusiv la nivelul învățământului 
terțiar, și o atribuire clară a 
responsabilităților între autoritățile 
naționale relevante și/sau organismele 
regionale

3. un mecanism de coordonare la toate 
nivelurile sistemului de educație și 
formare, inclusiv la nivelul învățământului 
terțiar și al furnizorilor de învățare non-
formală și informală, și o atribuire clară a 
responsabilităților între autoritățile 
naționale relevante și/sau organismele 
regionale

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.3 – coloana 4 – Criterii de îndeplinire a condiției favorizante –
punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. măsuri pentru trecerea de la 
îngrijirea instituțională la cea bazată pe 
comunitate

3. măsuri pentru trecerea de la 
îngrijirea instituțională la cea bazată pe 
comunitate, pe baza unui plan de acțiune 
și a unei strategii naționale de
dezinstituționalizare;

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.3 – coloana 4: Criterii de îndeplinire a condiției favorizante –
partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Existența unui cadru de politică strategic 
național pentru incluziune socială și 

Existența unui cadru de politică strategic 
național și a unui plan de acțiune pentru 
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reducerea sărăciei, care include: incluziune socială și reducerea sărăciei, 
care include:

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.3 – coloana 4: Criterii de îndeplinire a condiției favorizante –
punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. măsuri menite să prevină și să 
combată segregarea în toate domeniile, 
inclusiv prin furnizarea unui sprijin 
adecvat pentru venit, piețe incluzive ale 
forței de muncă și acces la servicii de 
calitate pentru persoanele vulnerabile, 
inclusiv pentru migranți

2. măsuri menite să prevină și să 
combată segregarea în toate domeniile, 
inclusiv prin furnizarea unui sprijin pentru 
venit și a unei protecții sociale adecvate, 
piețe incluzive ale forței de muncă și acces 
la servicii de calitate pentru persoanele 
vulnerabile, inclusiv pentru resortisanți ai 
unor țări terțe

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.3 – coloana 4: Criterii de îndeplinire a condiției favorizante –
punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. măsuri pentru trecerea de la 
îngrijirea instituțională la cea bazată pe 
comunitate

3. măsuri de tranziție de la îngrijirea 
instituționalizată la cea bazată pe familie 
și pe comunitate

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.3.2 – coloana 2: Obiectiv specific

Textul propus de Comisie Amendamentul

4.3.2 Promovarea integrării
socioeconomice a comunităților 
marginalizate, cum ar fi romii;

4.3.2 Promovarea incluziunii
socioeconomice a resortisanților țărilor 
terțe și a comunităților marginalizate, cum 
ar fi romii;
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Amendamentul 105

Propunere de regulament
Anexa IV – rândul 4.4 – coloana 4: Criterii de îndeplinire a condiției favorizante –
punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. măsuri care să asigure eficiența, 
sustenabilitatea, accesibilitatea și prețul 
abordabil al sistemelor de protecție 
socială

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Anexa V – subtitlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Model pentru programele finanțate din 
FEDR („Investiții pentru ocuparea forței de 
muncă și creștere economică”), FSE+, 
Fondul de coeziune și FEPAM –
articolul 16 alineatul (3)

Model pentru programele finanțate din 
FEDR („Investiții pentru ocuparea forței de 
muncă, creștere economică, incluziune 
socială și convergență ascendentă”), 
FSE+, Fondul de coeziune și FEPAM –
articolul 16 alineatul (3)

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru obiectivul „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică”:

Obiectivul „Investiții pentru ocuparea 
forței de muncă, creștere economică, 
incluziune socială și convergență 
ascendentă”:

Amendamentul 108

Propunere de regulament
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Anexa V – punctul 2 – tabelul IT – Structura programului

Textul propus de Comisie

ID Titlu [300] AT Baza de calcul Fond Categorie de regiuni 
sprijinită

Obiectiv specific 
selecționat

1 Prioritatea 1 Nu FEDR Mai mult OS 1

De tranziție

Mai puțin dezvoltate OS 2

Ultraperiferice și slab 
populate

Mai mult OS 3

2 Prioritatea 2 Nu FSE+ Mai mult OS 4

De tranziție

Mai puțin dezvoltate OS 5

Ultraperiferice

3 Prioritatea 3 Nu FC N/A

3 Prioritate Asistență tehnică Da N/A

.. Prioritate specifică Ocuparea 
forței de muncă în rândul 
tinerilor

Nu FSE+

.. Prioritate specifică 
Recomandări specifice fiecărei 
țări

Nu FSE+

.. Prioritate specifică Acțiuni 
inovatoare

Nu FSE+ OS 8

Prioritate specifică Deprivare 
materială

Nu FSE+ OS 9

Amendamentul

ID Titlu [300] AT Baza de calcul Fond Categorie de regiuni 
sprijinită

Obiectiv specific 
selecționat

1 Prioritatea 1 Nu FEDR Mai mult OS 1

De tranziție

Mai puțin dezvoltate OS 2

Ultraperiferice și slab 
populate

Mai mult OS 3

2 Prioritatea 2 Nu FSE+ Mai mult OS 4

De tranziție

Mai puțin dezvoltate OS 5

Ultraperiferice

3 Prioritatea 3 Nu FC N/A
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3 Prioritate Asistență tehnică Da N/A

.. Prioritate specifică Ocuparea 
forței de muncă în rândul 
tinerilor

Nu FSE+

Prioritate specifică Garanția 
pentru copii

Nu FSE+

.. Prioritate specifică 
Recomandări specifice fiecărei 
țări

Nu FSE+

.. Prioritate specifică Acțiuni 
inovatoare

Nu FSE+ OS 8

Prioritate specifică Deprivare 
materială

Nu FSE+ OS 9

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2.1 – tabel

Textul propus de Comisie

Aceasta este o prioritate dedicată unei recomandări relevante specifice țării

Aceasta este o prioritate dedicată ocupării forței de muncă în rândul tinerilor

Aceasta este o prioritate dedicată acțiunilor inovatoare

Aceasta este o prioritate dedicată combaterii deprivării materiale

Amendamentul

Aceasta este o prioritate dedicată unei recomandări relevante specifice țării

Aceasta este o prioritate dedicată ocupării forței de muncă în rândul tinerilor

Aceasta este o prioritate dedicată Garanței pentru copii

Aceasta este o prioritate dedicată acțiunilor inovatoare

Aceasta este o prioritate dedicată combaterii deprivării materiale

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 2 – paragraful 3 – subpunctul 2.1 – subpunctul 2.1.1 – partea 
introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2.1.1. Obiectiv specific2 („Investiții 2.1.1. Obiectiv specific2 („Investiții 
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pentru ocuparea forței de muncă și creștere 
economică”) sau domeniu de sprijin 
(FEPAM) – se repetă pentru fiecare 
obiectiv specific sau domeniu de sprijin 
selecționat, pentru priorități, altele decât 
asistența tehnică

pentru ocuparea forței de muncă, creștere 
economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă”) sau domeniu de 
sprijin (FEPAM) – se repetă pentru fiecare 
obiectiv specific sau domeniu de sprijin 
selecționat, pentru priorități, altele decât 
asistența tehnică

__________________ __________________

2 Cu excepția unui obiectiv specific 
prevăzut la articolul 4 alineatul (1) 
litera (c) punctul (vii) din Regulamentul 
FSE+.

2 Cu excepția unui obiectiv specific 
prevăzut la articolul 4 alineatul (1) 
litera (c) punctul (vii) din Regulamentul 
FSE+.

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 3 – tabelul 15

Textul propus de Comisie

Categorie de 
regiuni

Oportunitatea 
de politică 1

Oportunitatea 
de politică 2

Oportunitatea 
de politică 3

Oportunitatea 
de politică 4

Oportunitatea 
de politică 5

sumă

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FEDR Mai dezvoltate

Mai puțin 
dezvoltate

De tranziție

Ultraperiferice 
și nordice slab 
populate

FSE+ Mai dezvoltate

Mai puțin 
dezvoltate

De tranziție

Ultraperiferice

FC

FEPAM

Total

Amendamentul

Categorie de 
regiuni

Oportunitatea 
de politică 1

Oportunitatea 
de politică 2

Oportunitatea 
de politică 3

Oportunitatea 
de politică 4

Oportunitatea 
de politică 5

sumă

(a) (b) (c) (d) (e) (f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))
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FEDR Mai 
dezvoltate

Mai puțin 
dezvoltate

De tranziție

Ultraperiferice 
și nordice slab 
populate

FC

FEPAM

Total

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Anexa V – punctul 3 – subpunctul 3.2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru obiectivul „Investiții pentru 
ocuparea forței de muncă și creștere 
economică”:

Obiectivul „Investiții pentru ocuparea 
forței de muncă, creștere economică, 
incluziune socială și convergență 
ascendentă”:

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Anexa XXIV – subtitlul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metoda de alocare pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate eligibile pentru obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică” - articolul 102 
alineatul (2) litera (a)

Metoda de alocare pentru regiunile mai 
puțin dezvoltate eligibile pentru obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă,
creștere economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă” - articolul 102 
alineatul (2) litera (a)

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Anexa XXIV – subtitlul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Metoda de alocare pentru regiunile de 
tranziție eligibile pentru obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică” - articolul 102 
alineatul (2) litera (b)

Metoda de alocare pentru regiunile de 
tranziție eligibile pentru obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă,
creștere economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă” - articolul 102 
alineatul (2) litera (b)

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Anexa XXIV – subtitlul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Metoda de alocare pentru regiunile mai 
dezvoltate eligibile pentru obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă 
și creștere economică” - articolul 102 
alineatul (2) litera (c)

Metoda de alocare pentru regiunile mai 
dezvoltate eligibile pentru obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă,
creștere economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă” - articolul 102 
alineatul (2) litera (c)

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Anexa XXIV – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Pentru toate regiunile care au fost 
clasificate ca regiuni mai puțin dezvoltate 
în perioada de programare 2014-2020, dar 
al căror PIB pe cap de locuitor depășește 
75 % din media UE-27, nivelul minim 
anual al sprijinului în cadrul obiectivului 
„Investiții pentru locuri de muncă și
creștere economică” va corespunde unui 
procent de 60 % din alocarea lor anuală 
orientativă medie anterioară în cadrul 
obiectivului „Investiții pentru locuri de 
muncă și creștere economică”, calculată de 
Comisie în cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020.

14. Pentru toate regiunile care au fost 
clasificate ca regiuni mai puțin dezvoltate 
în perioada de programare 2014-2020, dar 
al căror PIB pe cap de locuitor depășește 
75 % din media UE-27, nivelul minim 
anual al sprijinului în cadrul obiectivului 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă,
creștere economică, incluziune socială și 
convergență ascendentă” va corespunde 
unui procent de 60 % din alocarea lor 
anuală orientativă medie anterioară în 
cadrul obiectivului „Investiții pentru locuri 
de muncă și creștere economică”, calculată 
de Comisie în cadrul financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020.
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