
DECIZII 

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A COMISIEI 

din 17 noiembrie 2014 

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/366/UE de stabilire a listei programelor de 
cooperare și de indicare a sumei globale a sprijinului total din partea Fondului european de dezvol
tare regională pentru fiecare program aferent obiectivului de cooperare teritorială europeană, 

pentru perioada 2014-2020 

[notificată cu numărul C(2014) 8423] 

(2014/805/UE) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 
privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de 
cooperare teritorială europeană (1), în special articolul 4, 

în urma consultării Comitetului de coordonare pentru fondurile structurale și de investiții europene instituit prin arti
colul 150 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decem
brie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social euro
pean, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamen
tului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (2), 

întrucât: 

(1) Prin Decizia de punere în aplicare 2014/366/UE a Comisiei (3), în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Regula
mentul (UE) nr. 1299/2013, Comisia a stabilit contribuția din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) în 
beneficiul Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA II) din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 
nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4), dar nu era încă în măsură să indice și contribuția din 
FEDR la programele transfrontaliere și de bazin maritim în temeiul Instrumentului european de vecinătate (IEV) 
din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (5). 

(2) În conformitate cu articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013, contribuția din FEDR la progra
mele transfrontaliere și de bazin maritim în temeiul IEV pentru fiecare stat membru ar trebui să fie acordată cu 
condiția ca IEV să pună la dispoziție sume cel puțin echivalente. 

(3)  Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2014/366/UE ar trebui modificată în consecință, 
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(3) Decizia de punere în aplicare 2014/366/UE a Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a listei programelor de cooperare și de indicare a 

sumei globale a sprijinului total din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru fiecare program aferent obiectivului de 
cooperare teritorială europeană, pentru perioada 2014-2020 (JO L 178, 18.6.2014, p. 18). 

(4) Regulamentul (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de asis
tență pentru preaderare (IPA II) (JO L 77, 15.3.2014, p. 11). 

(5) Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a instrumentului european 
de vecinătate (JO L 77, 15.3.2014, p. 27). 



ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1 

Decizia de punere în aplicare 2014/366/UE se modifică după cum urmează: 

1.  Se introduce următorul articol: 

„Articolul 4a 

Contribuția din FEDR la programele transfrontaliere și de bazin maritim în temeiul Instrumentului european de veci
nătate (IEV) din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 232/2014 pentru fiecare stat membru este stabilită 
în anexa V.” 

2.  Textul prezentat în anexa la prezenta decizie se adaugă ca anexa V. 

Articolul 2 

Prezenta decizie se adresează statelor membre. 

Adoptată la Bruxelles, 17 noiembrie 2014. 

Pentru Comisie 
Corina CREȚU 

Membru al Comisiei  
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ANEXĂ 

„ANEXA V 

Contribuție din partea Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) la programele transfron
taliere și de bazin maritim în temeiul IEV pentru anumite state membre 

(EUR, prețuri curente) 

State membre Transfer către IEV 

Bulgaria 3 244 476 

Estonia 10 230 000 

Grecia 9 471 678 

Spania 117 620 933 

Franța 12 200 000 

Italia 81 539 000 

Cipru 500 000 

Letonia 26 100 000 

Lituania 50 000 000 

Ungaria 22 976 000 

Malta 1 000 000 

Polonia 135 800 000 

Portugalia 743 294 

România 88 000 000 

Slovacia 6 000 000 

Finlanda 60 000 000 

Suedia 9 000 000 

TOTAL 634 425 381”   
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