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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Această inițiativă reprezintă o acțiune întreprinsă ca urmare a Comunicării Comisiei din 

6 decembrie 2017 privind noi instrumente bugetare pentru o zonă euro stabilă în cadrul 

Uniunii, care face parte dintr-un pachet de inițiative de aprofundare a uniunii economice și 

monetare a Europei. 

 

Uniunea Europeană se confruntă în continuare cu un decalaj important în materie de investiții, 

care diminuează semnificativ creșterea pe termen lung a UE, cu efecte negative considerabile 

asupra creării de locuri de muncă și a coeziunii economice și sociale. Criza globală a 

evidențiat limitele rigide ale instrumentelor de care dispun statele membre, instrumente bazate 

aproape exclusiv pe politica monetară unică. Arhitectura actuală a UEM nu este echipată să 

atenueze șocurile asimetrice majore și să asigure cu adevărat menținerea nivelului investițiilor 

publice al statelor membre, în special în micile economii deschise. O zonă euro mai integrată 

ar conduce la o mai mare stabilitate și prosperitate în întreaga Uniune. Aprofundarea UEM 

necesită măsuri ferme nu numai din partea statelor membre, ci și un sprijin adecvat din partea 

instrumentelor bugetare și de coordonare a politicilor ale UE. 

 

Funcția de stabilizare este concepută pentru statele membre din zona euro, precum și pentru 

statele membre din afara zonei euro care participă la mecanismul cursului de schimb II. 

Propunerea va completa instrumentele existente ale Uniunii pentru finanțarea locurilor de 

muncă, a creșterii economice și investițiilor și politicilor bugetare naționale, precum și 

asistența financiară pentru abordarea dificultăților financiare grave, cum ar fi Mecanismul 

european de stabilizare financiară (MESF) și MES. 

 

Funcția europeană de stabilizare a investițiilor propusă ar trebui să contribuie la stabilizarea 

investițiilor publice eligibile, sub forma împrumuturilor și a subvenționării ratei dobânzii, în 

statele membre afectate de șocuri asimetrice majore atunci când funcționarea stabilizatorilor 

automați naționali este insuficientă, politica fiscală națională se confruntă cu un compromis 

complex între stabilizare și viabilitate, câmpul de acțiune al politicii monetare este restrâns și 

coordonarea politicii bugetare și-a atins limitele. Pe termen lung, acest mecanism ar contribui 

la prevenirea unei scăderi a creșterii economice și a numărului de locuri de muncă și la o mai 

bună finanțare a politicilor de coeziune socială anticiclice. 

 

Decizia de a acorda sprijin este condiționată de îndeplinirea de către statul membru în cauză a 

unor criterii de eligibilitate stricte bazate pe respectarea deciziilor și recomandărilor din cadrul 

de supraveghere fiscală și macroeconomică. Criteriile suplimentare pentru activarea 

sprijinului în cadrul instrumentului se bazează pe un declanșator cu dublă activare bazat pe 

șomaj, datorită faptului că creșterile semnificative ale ratelor șomajului la nivel național 

reprezintă un indicator important al impactului unui șoc asimetric major. Împrumuturile pe 

care Comisia le-ar putea acorda sunt limitate la un plafon fix de 30 de miliarde de euro. 

 

Raportorul susține obiectivul regulamentului și propune ca, în continuare, să se evidențieze că 

solidaritatea și coeziunea între statele membre sunt fundamentale pentru reziliența UEM. În 

aviz, raportorul a urmărit și să pună accentul în mai mare măsură pe necesitatea de a pune în 

practică principiile Pilonului european al drepturilor sociale în cadrul semestrului european și 

importanța remedierii inegalităților și a atingerii obiectivelor de stabilitate, creștere și în 

materie de locuri de muncă. 
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Raportorul consideră că acest instrument ar trebui instituit pentru a menține investițiile 

publice, a absorbi șocurile și a preveni contagiunea către alte țări. Raportorul este însă 

conștient că acest lucru ar putea fi un pas în direcția unor viitoare mecanisme care să ofere o 

funcție de stabilizare macroeconomică. 

 

În termen de doi ani de la intrarea în vigoare a regulamentului și la fiecare cinci ani, Comisia 

va examina calitatea sistemelor și practicilor de gestionare a investițiilor publice din statele 

membre. Raportorul propune alți indicatori sociali și de ocupare a forței de muncă pentru a 

măsura mai bine efectele pe teren ale regulamentului. În plus, raportorul a urmărit și să 

evalueze eficacitatea criteriilor de activare și posibilitatea de a mări flexibilitatea și/sau de a o 

introduce în viitor. 

 

 

 

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete 

și Comisiei pentru afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia în 

considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Promovarea coeziunii economice, 

sociale și teritoriale și înființarea unei 

uniuni economice și monetare (UEM) sunt 

obiective-cheie ale tratatelor. 

(1) Promovarea coeziunii economice, 

sociale și teritoriale, a solidarității între 

statele membre, a dezvoltării durabile a 

Europei și înființarea unei uniuni 

economice și monetare (UEM) sunt 

obiective-cheie ale tratatelor. În plus, ar 

trebui să se ia în considerare cerințele 

privind promovarea unui nivel ridicat al 

ocupării forței de muncă, garantarea unei 

protecții sociale corespunzătoare, 

combaterea excluziunii sociale, precum și 

cerințele privind un nivel ridicat de 

educație, de formare profesională și de 

protecție a sănătății umane. 
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Amendamentul  2 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Consolidarea coeziunii economice 

între statele membre a căror monedă este 

euro ar contribui la stabilitatea uniunii 

monetare și la dezvoltarea armonioasă a 

Uniunii per ansamblu. 

(2) Consolidarea coeziunii economice, 

sociale și teritoriale între statele membre 

ar contribui la stabilitatea uniunii monetare 

și la dezvoltarea armonioasă a Uniunii per 

ansamblu, urmărind ocuparea integrală a 

forței de muncă și progresul social. 

 

Amendamentul  3 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Statele membre ar trebui să își 

desfășoare politicile economice și să le 

coordoneze astfel încât să atingă obiectivul 

de consolidare a coeziunii economice, 

sociale și teritoriale. 

(3) Statele membre ar trebui să își 

desfășoare politicile economice, de 

ocupare a forței de muncă și sociale astfel 

încât să atingă obiectivele de stabilitate, 

creștere economică și creare de locuri de 

muncă, de consolidare a coeziunii 

economice, sociale și teritoriale și de 

incluziune socială și să contribuie la 

punerea în practică a drepturilor și 

principiilor prevăzute de Pilonul 

european al drepturilor sociale. Statele 

membre ar trebui să urmărească să 

elimine inegalitățile și să promoveze 

egalitatea între cetățeni. 

 

Amendamentul  4 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Criza financiară fără precedent și 

recesiunea economică care au afectat 

economia mondială și zona euro au arătat 

că, în zona euro, instrumentele 

(4) Criza financiară globală fără 

precedent și recesiunea economică au 

arătat limitele instrumentelor disponibile 

din zona euro, cum ar fi politica monetară 
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disponibile, cum ar fi politica monetară 

unică, stabilizatorii fiscali automați și 

măsurile de politică fiscală discreționară la 

nivel național, sunt insuficiente pentru a 

absorbi șocurile asimetrice majore. 

unică și stabilizatorii fiscali automați, 

punerea în aplicare a reformelor 

structurale și măsurile de politică fiscală 

discreționară la nivel național. Este 

necesar să se elaboreze stabilizatori 

precum FESI pentru a absorbi  șocurile 

asimetrice majore care pot conduce la 

dezechilibre și inegalități sociale și 

afectează în mod disproporționat 

persoanele cele mai vulnerabile din multe 

state membre. Prin urmare, este necesar 

să se elaboreze instrumente ce 

consolidează coordonarea politică și 

bugetară la nivelul UE. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Uniunea Europeană se confruntă 

în continuare cu un decalaj important în 

materie de investiții, care diminuează 

semnificativ creșterea pe termen lung a 

UE. În mai multe state membre deficitele 

de cont curent și costurile unitare ale 

muncii au scăzut semnificativ, dar datoria 

externă netă exprimată ca procentaj din 

PIB nu a scăzut în majoritatea statelor 

membre, iar în unele state membre chiar 

a crescut, cu efecte negative considerabile 

asupra creării de locuri de muncă și 

asupra coeziunii economice și sociale. 

 

Amendamentul  6 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Pentru a facilita ajustarea 

macroeconomică și a atenua șocurile 

asimetrice majore în cadrul structurii 

instituționale actuale, statele membre a 

(5) Pentru a facilita ajustarea 

macroeconomică și a atenua șocurile 

asimetrice majore în cadrul structurii 

instituționale actuale, statele membre a 
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căror monedă este euro și alte state 

membre care participă la mecanismul 

cursului de schimb (MCS II) trebuie să se 

bazeze mai mult pe instrumentele de 

politică economică rămase, cum ar fi 

stabilizatorii fiscali automați și alte măsuri 

fiscale discreționare, ceea ce reduce 

capacitatea de ajustare în ansamblu. 

Desfășurarea crizei din zona euro 

sugerează, de asemenea, că există o 

dependență puternică de politica monetară 

unică în ceea ce privește asigurarea 

stabilizării macroeconomice în condiții 

macroeconomice grave. 

căror monedă este euro și alte state 

membre care participă la mecanismul 

cursului de schimb (MCS II) trebuie să se 

bazeze mai mult pe instrumentele de 

politică economică rămase, cum ar fi 

stabilizatorii fiscali automați și alte măsuri 

fiscale discreționare strict la nivel 

național, ceea ce reduce capacitatea de 

ajustare în ansamblu, în special pentru 

persoanele cele mai vulnerabile. 

Desfășurarea crizei din zona euro 

sugerează, de asemenea, că există o 

dependență puternică de politica monetară 

unică în ceea ce privește asigurarea 

stabilizării macroeconomice în condiții 

macroeconomice grave. Instrumentele 

politice și economice bine puse în aplicare 

la nivelul Uniunii pot contribui la 

soluționarea acestei probleme. 

 

Amendamentul  7 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Prin urmare, sunt necesare 

instrumente suplimentare pentru a evita ca, 

în viitor, șocurile asimetrice majore să 

conducă la crize mai profunde și mai 

extinse și la slăbirea coeziunii. 

(7) Prin urmare, sunt necesare 

instrumente suplimentare pentru a evita 

posibilitatea ca, în viitor, șocurile 

asimetrice majore să conducă la crize mai 

profunde și mai extinse, la slăbirea 

coeziunii economice și sociale și la 

creșterea inegalităților și a sărăciei. Aceste 

instrumente ar trebui să fie eficiente în a 

crea locuri de muncă. Arhitectura actuală 

a UEM nu este echipată suficient cu 

posibilitatea de a atenua șocurile 

asimetrice majore prin intermediul unui 

mecanism care să asigure în mod eficace 

menținerea nivelului investițiilor publice 

din statele membre, inclusiv sprijinirea 

sistemelor naționale de asigurare pentru 

șomaj, lucru indispensabil nu numai 

pentru productivitate, ci și pentru 

coeziune și bunăstarea cetățenilor statelor 

respective.  
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Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) În special, pentru a ajuta statele 

membre a căror monedă este euro să 

răspundă mai bine situațiilor economice în 

schimbare rapidă și să își stabilizeze 

economia prin continuarea investițiilor 

publice în cazul unor șocuri asimetrice 

majore, ar trebui să fie instituită o Funcție 

europeană de stabilizare a investițiilor 

(FESI). 

(8) În special, pentru a ajuta statele 

membre a căror monedă este euro să 

răspundă mai bine situațiilor economice în 

schimbare rapidă și să își stabilizeze 

economia prin continuarea investițiilor 

publice în cazul unor șocuri asimetrice 

majore, ar trebui să fie instituită o Funcție 

europeană de stabilizare a investițiilor 

(FESI). FESI ar trebui să ia în 

considerare amploarea șocurilor 

asimetrice și necesitatea de a preveni 

contagiunea la zona euro. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) FESI ar trebui să fie un instrument 

al Uniunii care să completeze politicile 

fiscale naționale. Ar trebui reamintit faptul 

că statele membre ar trebui să 

implementeze politici fiscale sănătoase și 

să creeze rezerve bugetare în perioadele 

economice favorabile. 

(10) FESI ar trebui să fie un instrument 

al Uniunii care să completeze politicile 

fiscale naționale. Ar trebui reamintit faptul 

că statele membre ar trebui să 

implementeze politici fiscale, sociale și de 

ocupare a forței de muncă favorabile 

incluziunii și sănătoase și să creeze rezerve 

bugetare în perioadele economice 

favorabile. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) La nivelul Uniunii, semestrul (11) La nivelul Uniunii, semestrul 



 

AD\1168912RO.docx 9/26 PE627.842v02-00 

 RO 

european pentru coordonarea politicilor 

economice constituie cadrul pentru 

identificarea priorităților naționale de 

reformă și pentru monitorizarea punerii în 

aplicare a acestora. Statele membre își 

elaborează propriile strategii multianuale 

de investiții naționale pentru a sprijini 

aceste priorități de reformă. Aceste 

strategii ar trebui să fie prezentate 

împreună cu programele naționale anuale 

de reformă ca o modalitate de a structura și 

a coordona proiectele de investiții 

prioritare care urmează să fie sprijinite prin 

finanțări naționale și/sau din partea 

Uniunii. Acestea ar trebui, de asemenea, să 

servească drept bază pentru utilizarea în 

mod coerent a fondurilor Uniunii și pentru 

maximizarea valorii adăugate a sprijinului 

financiar care urmează să fie primit în 

special prin programele finanțate de 

Uniune în cadrul Fondului european de 

dezvoltare regională, al Fondului de 

coeziune, al Fondului social european, al 

Fondului european pentru pescuit și afaceri 

maritime și al Fondului european agricol 

pentru dezvoltare rurală, al programelor 

FESI și InvestEU, după caz. 

european pentru coordonarea politicilor 

economice, de ocupare a forței de muncă 

și sociale constituie cadrul pentru 

identificarea priorităților naționale de 

reformă și pentru monitorizarea punerii în 

aplicare a acestora. Statele membre își 

elaborează propriile strategii multianuale 

de investiții naționale pentru a sprijini 

aceste priorități de reformă. Aceste 

strategii ar trebui să fie prezentate 

împreună cu programele naționale anuale 

de reformă ca o modalitate de a structura și 

a coordona proiectele de investiții 

prioritare care urmează să fie sprijinite prin 

finanțări naționale și/sau din partea 

Uniunii. Acestea ar trebui, de asemenea, să 

servească drept bază pentru utilizarea în 

mod coerent a fondurilor Uniunii și pentru 

maximizarea valorii adăugate a sprijinului 

financiar care urmează să fie primit în 

special prin programele finanțate de 

Uniune în cadrul Fondului european de 

dezvoltare regională, al Fondului de 

coeziune, al Fondului social european Plus, 

al Fondului european pentru pescuit și 

afaceri maritime și al Fondului european 

agricol pentru dezvoltare rurală, al 

programelor FESI și InvestEU, după caz. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 12 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12) Mecanismul european de stabilitate 

(MES) sau succesorul său legal ar putea 

oferi un sprijin suplimentar pe lângă 

sprijinul acordat în cadrul FESI. 

(12) Mecanismul european de stabilitate 

(MES) sau succesorul său legal ar putea 

oferi un sprijin suplimentar pe lângă 

sprijinul acordat în cadrul FESI. 

Instrumentul FESI ar trebui să fie 

considerat un pas în evoluția în timp a 

mecanismelor ce urmăresc stabilizarea 

macroeconomică, motiv esențial pentru 

combaterea șomajului în rândul tinerilor 

și a șomajului de lungă durată, precum și 

a altor neajunsuri sociale. 
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Amendamentul  12 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Prin urmare, activarea sprijinului 

din partea FESI ar trebui să fie determinată 

de un declanșator cu dublă activare, bazat 

atât pe nivelul ratei șomajului la nivel 

național, în comparație cu media din trecut, 

cât și pe evoluția șomajului în comparație 

cu un anumit prag. 

(14) Prin urmare, activarea sprijinului 

din partea FESI ar trebui să fie determinată 

de un declanșator cu dublă activare, bazat 

pe nivelul ratei șomajului la nivel național, 

în comparație cu media din trecut, și pe 

evoluția șomajului în comparație cu un 

anumit prag. Indicatorii suplimentari care 

vin în completarea ratei șomajului oferă o 

imagine mai completă a efectelor asupra 

pieței forței de muncă. Indicatorii 

referitori la lucrătorii cu fracțiune de 

normă subocupați și la ponderea 

populației expuse riscului de sărăcie sau 

de excluziune socială pot oferi, la rândul 

lor, o imagine mai exactă a efectului real 

al șomajului asupra stabilității 

macroeconomice a statului membru în 

cauză. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) În 2017, erau 8 973 de milioane de 

lucrători cu fracțiune de normă 

subocupați în UE-28. În plus, erau 8 127 

de milioane de persoane disponibile 

pentru a munci, însă nu căutau un loc de 

muncă, iar alte 2 289 de milioane de 

persoane căutau locuri de muncă, însă nu 

puteau să înceapă imediat. Aceste două 

ultime grupuri intră, de regulă, în 

categoria forței de muncă suplimentare 

potențiale. Din aceste cifră rezultă că, în 

2017, în UE-28, în total, 19 389 de 

milioane de persoane se aflau într-o 
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situație oarecum similară șomajului, fără 

a îndeplini toate criteriile OIM în acest 

sens. Acest număr este aproape egal cu 

cel al persoanelor care erau șomere în 

conformitate cu criteriile OIM (18 776 de 

milioane). 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Statul membru care solicită sprijin 

din partea FESI ar trebui să îndeplinească 

criterii de eligibilitate stricte, bazate pe 

respectarea, pe perioada de doi ani 

dinaintea depunerii cererii de solicitare a 

sprijinului FESI, a deciziilor și a 

recomandărilor din cadrul de supraveghere 

fiscală și economică al Uniunii, în scopul 

de a nu afecta stimulentele care încurajează 

aplicarea unor politici bugetare prudente în 

statul membru respectiv. 

(15) Statul membru care solicită sprijin 

din partea FESI ar trebui să îndeplinească 

criterii de eligibilitate stricte, bazate pe 

respectarea, pe perioada de doi ani 

dinaintea depunerii cererii de solicitare a 

sprijinului FESI, a deciziilor și a 

recomandărilor din cadrul de supraveghere 

fiscală și economică al Uniunii, în scopul 

de a nu afecta stimulentele care încurajează 

aplicarea unor politici bugetare 

responsabile din punct de vedere social și 

prudente în statul membru respectiv, 

respectând pe deplin drepturile garantate 

de Carta drepturilor fundamentale. 

 

Amendamentul  15 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Statele membre ar trebui să 

investească sprijinul primit prin FESI în 

investiții publice eligibile și, de asemenea, 

să mențină, în ansamblu, nivelul 

investițiilor publice în comparație cu 

nivelul mediu al investițiilor publice din 

ultimii cinci ani, pentru a se asigura că 

obiectivul urmărit prin prezentul 

regulament este atins. În această privință, 

se consideră că statele membre ar trebui să 

acorde prioritate menținerii investițiilor 

(21) Statele membre ar trebui să 

investească sprijinul primit prin FESI în 

investiții publice eligibile și, de asemenea, 

să mențină, în ansamblu, cel puțin nivelul 

investițiilor publice în comparație cu 

nivelul mediu al investițiilor publice din 

ultimii cinci ani anteriori cererii de sprijin, 

pentru a se asigura că obiectivul urmărit 

prin prezentul regulament este atins. În 

această privință, se consideră că statele 

membre ar trebui să acorde prioritate, 
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eligibile din programele sprijinite de 

Uniune în cadrul Fondului european de 

dezvoltare regională, al Fondului de 

coeziune, al Fondului social european, al 

Fondului european pentru pescuit și afaceri 

maritime și al Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală. 

printre altele, menținerii investițiilor 

eligibile din programele sprijinite de 

Uniune în cadrul Fondului european de 

dezvoltare regională, al Fondului de 

coeziune, al Fondului social european Plus, 

în special al acțiunilor menite să asigure 

incluziunea socială ale acestuia, al 

Fondului european pentru pescuit și afaceri 

maritime și al Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Nivelul maxim al investițiilor 

publice eligibile care ar putea fi sprijinite 

de împrumutul FESI pentru un stat 

membru ar trebui să fie stabilit automat, pe 

baza unei formule care include raportul 

dintre investiția publică eligibilă și 

produsul intern brut (PIB) din Uniune, pe 

perioada de cinci ani anterioară 

momentului în care statul membru în cauză 

solicită un împrumut, și PIB-ul său din 

aceeași perioadă. Nivelul maxim al 

investițiilor publice eligibile ar trebui, de 

asemenea, să fie ajustat, prin intermediul 

unui factor de ponderare (α), către plafonul 

fix din bugetul Uniunii. Acest factor se 

determină astfel încât, din perspectiva 

recentei crize economice, statele membre 

în cauză ar fi putut beneficia de tot 

sprijinul necesar prin intermediul FESI 

dacă mecanismul de sprijin ar fi fost deja 

operațional. 

(23) Nivelul maxim al investițiilor 

publice eligibile care ar putea fi sprijinite 

de împrumutul FESI pentru un stat 

membru ar trebui să fie stabilit automat, pe 

baza unei formule care include raportul 

dintre investiția publică eligibilă și 

produsul intern brut (PIB) din Uniune, pe 

perioada de cinci ani anterioară 

momentului în care statul membru în cauză 

solicită sprijin, și PIB-ul său din aceeași 

perioadă. Nivelul maxim al investițiilor 

publice eligibile ar trebui, de asemenea, să 

fie ajustat, prin intermediul unui factor de 

ponderare (α), către plafonul fix din 

bugetul Uniunii. Acest factor se determină 

astfel încât, din perspectiva recentei crize 

economice, statele membre în cauză să fi 

putut beneficia de tot sprijinul necesar prin 

intermediul FESI dacă mecanismul de 

sprijin ar fi fost deja operațional. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Considerentul 30 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(30) Pentru a spori impactul investițiilor 

publice și sprijinul potențial din partea 

FESI, ar trebui să se asigure calitatea 

sistemelor și practicilor de investiții 

publice ale statelor membre și, dacă este 

cazul, această calitate ar trebui 

îmbunătățită. Comisia ar trebui să 

efectueze în mod regulat o evaluare care să 

ia forma unui raport și, dacă este cazul, să 

conțină recomandări pentru îmbunătățirea 

calității sistemelor și practicilor de 

investiții publice din statele membre. Un 

stat membru poate solicita asistență tehnică 

din partea Comisiei. Comisia ar putea 

întreprinde misiuni tehnice. 

(30) Pentru a spori impactul investițiilor 

publice și sprijinul potențial din partea 

FESI, ar trebui să se asigure și să se 

mențină o calitate foarte bună a 
sistemelor și practicilor de gestionare a 

investițiilor publice ale statelor membre și, 

dacă este cazul, această calitate ar trebui 

îmbunătățită. Comisia ar trebui să 

efectueze în mod regulat o evaluare care să 

ia forma unui raport și, dacă este cazul, să 

conțină recomandări pentru îmbunătățirea 

calității sistemelor și practicilor de 

gestionare a investițiilor publice din statele 

membre. Un stat membru poate solicita 

asistență tehnică din partea Comisiei 

pentru a-și îmbunătăți sistemul de 

gestionare a investițiilor publice. Comisia 

ar putea întreprinde misiuni tehnice. Ar 

trebui încurajat schimbul de bune practici 

între statele membre. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Considerentul 32 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(32) În temeiul punctelor 22 și 23 din 

Acordul interinstituțional pentru o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016, 

Comisia ar trebui să revizuiască prezentul 

regulament, în special pentru a-i evalua 

eficacitatea, contribuția sa la desfășurarea 

politicilor economice în statele membre și 

la strategia Uniunii pentru ocuparea forței 

de muncă și dezvoltare economică, precum 

și pentru a determina posibile evoluții 

ulterioare care sunt necesare pentru a crea 

un mecanism de asigurare care servește 

scopului stabilizării macroeconomice. 

Acest lucru se va face pe baza informațiilor 

colectate grație unor cerințe de 

monitorizare specifice, evitându-se în 

același timp o reglementare excesivă și 

(32) În temeiul punctelor 22 și 23 din 

Acordul interinstituțional pentru o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016, este 

necesar să se revizuiască prezentul 

regulament, în special pentru a-i evalua 

eficacitatea, contribuția sa la desfășurarea 

politicilor economice în statele membre, la 

strategia Uniunii pentru ocuparea forței de 

muncă și dezvoltare economică și la 

Pilonul european al drepturilor sociale, 

precum și pentru a determina posibile 

evoluții ulterioare care sunt necesare pentru 

a crea un mecanism de asigurare care 

servește scopului stabilizării 

macroeconomice. Acest lucru se va face pe 

baza informațiilor colectate grație unor 

cerințe de monitorizare specifice, evitându-
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impunerea unor sarcini administrative, în 

special în ceea ce privește statele membre. 

După caz, aceste cerințe pot include 

indicatori cuantificabili, ca bază pentru 

evaluarea efectelor regulamentului pe 

teren. 

se în același timp o reglementare excesivă 

și impunerea unor sarcini administrative, în 

special asupra statelor membre. După caz, 

aceste cerințe pot include indicatori 

cuantificabili, ca bază pentru evaluarea 

efectelor regulamentului pe teren. 

 

Amendamentul  19 

 

Propunere de regulament 

Considerentul 33 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(33) FESI ar trebui să fie considerat un 

prim pas în elaborarea în timp a unui 

mecanism de asigurare integrală pentru a 

garanta stabilizarea macroeconomică. În 

prezent, FESI ar urma să se bazeze pe 

acordarea de împrumuturi și de 

subvenționări ale ratei dobânzii. În paralel, 

nu este exclus ca MES sau succesorul său 

legal să fie utilizat în viitor pentru a sprijini 

investițiile publice prin acordarea de 

asistență financiară statelor membre a căror 

monedă este euro și care se confruntă cu 

condiții economice nefavorabile. În plus, în 

viitor, ar putea fi instituit un mecanism de 

asigurare voluntară dotat cu o capacitate de 

împrumut, bazat pe contribuții voluntare 

ale statelor membre, pentru a asigura un 

instrument puternic în scopul stabilizării 

macroeconomice în cazul șocurilor 

asimetrice. 

(33) FESI ar trebui să fie considerat un 

pas potențial către elaborarea în timp a 

unui mecanism de asigurare complet pentru 

a garanta stabilizarea macroeconomică. În 

prezent, FESI ar urma să se bazeze pe 

acordarea de împrumuturi și de 

subvenționări ale ratei dobânzii. În paralel, 

nu este exclus ca MES sau succesorul său 

legal să fie utilizat în viitor pentru a sprijini 

investițiile publice prin acordarea de 

asistență financiară statelor membre a căror 

monedă este euro și care se confruntă cu 

condiții economice nefavorabile. În plus, în 

viitor, ar trebui să fie instituit un mecanism 

de asigurare voluntară dotat cu o capacitate 

de împrumut, bazat pe contribuții voluntare 

ale statelor membre, pentru a asigura un 

instrument puternic în scopul stabilizării 

macroeconomice în cazul șocurilor 

asimetrice. În viitor, s-ar putea reflecta 

asupra întrebării dacă Comisia ar trebui 

să evalueze posibilitatea de a propune o 

funcție de stabilizare macroeconomică 

pentru a face față șocurilor asimetrice. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. FESI va furniza unui stat membru 2. FESI furnizează unui stat membru 
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care se confruntă cu un șoc asimetric major 

asistență financiară sub formă de 

împrumuturi și de subvenționări ale ratei 

dobânzii pentru investițiile publice. 

care se confruntă cu un șoc asimetric major 

sau cu o încetinire semnificativă a 

creșterii economice asistență financiară 

sub formă de împrumuturi și de 

subvenționări ale ratei dobânzii pentru 

investițiile publice. 

 

Amendamentul  21 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Se consideră că un stat membru se 

confruntă cu un șoc asimetric major dacă 

sunt îndeplinite simultan următoarele 

criterii de activare: 

1. Se consideră că un stat membru se 

confruntă cu un șoc asimetric major dacă 

sunt îndeplinite cel puțin două dintre 

următoarele criterii de activare: 

Amendamentul  22 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) procentul persoanelor expuse 

riscului de sărăcie și de excludere socială 

din statele membre, măsurat pe o perioadă 

de 12 trimestre care precedă trimestrul în 

cursul căruia se face cererea, depășește 

rata riscului de sărăcie și de excluziune 

socială din statul membru respectiv; 

 

Amendamentul  23 

 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – litera bb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (bb) rata șomajului a crescut cu peste 

un punct procentual față de rata 

șomajului observată în anul precedent. 
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Amendamentul  24 

 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Cel puțin unul din cele două criterii de 

activare invocate de statul membru 

solicitant trebuie să fie unul dintre 

criteriile descrise la litera (a) sau la litera 

(b) de la primul paragraf. 

 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera -a (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a) (a) își va menține investițiile 

sociale publice prioritar la cel puțin 

același nivel ca investițiile sale sociale 

publice din ultimii cinci ani; 

 

 

Amendamentul  26 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) va menține un nivel al investițiilor 

publice comparabil cu nivelul mediu al 

investițiilor sale publice din ultimii cinci 

ani. 

(b) va menține cel puțin un nivel al 

investițiilor publice identic cu nivelul 

mediu al investițiilor sale publice din 

ultimii cinci ani anteriori cererii de sprijin. 

 

Amendamentul  27 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cu toate acestea, Comisia poate totuși să 

concluzioneze, atunci când adoptă decizia 

în conformitate cu articolul alineatul (2), că 

acest nivel al investițiilor publice nu este 

sustenabil, caz în care va determina nivelul 

investițiilor publice care trebuie să fie 

menținut. 

Cu toate acestea, Comisia poate totuși să 

concluzioneze, înainte de a adopta decizia 

în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) 

și după ce a consultat Parlamentul 

European, că acest nivel al investițiilor 

publice nu este sustenabil, prezentând, 

dacă este posibil, justificări, caz în care va 

determina nivelul investițiilor publice care 

trebuie să fie menținut. Parlamentul 

European poate invita statele membre în 

cauză la un schimb de opinii în fața 

comisiei competente din Parlamentul 

European. 

 

Amendamentul  28 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În anul următor acordării împrumutului 

FESI, Comisia examinează dacă statul 

membru în cauză a respectat criteriile 

menționate la alineatul (1). În special, 

Comisia ar trebui să verifice, de asemenea, 

măsura în care statul membru respectiv a 

continuat să aloce investiții publice 

eligibile pentru programele sprijinite de 

Uniune în cadrul Fondului european de 

dezvoltare regională, al Fondului de 

coeziune, al Fondului social european, al 

Fondului european pentru pescuit și afaceri 

maritime și al Fondului european agricol 

pentru dezvoltare rurală. 

La un an de la acordarea împrumutului 

FESI, Comisia examinează dacă statul 

membru în cauză a respectat criteriile 

menționate la alineatul (1). În special, 

Comisia verifică, de asemenea, măsura în 

care statul membru respectiv a continuat să 

aloce investiții publice eligibile pentru 

programele sprijinite de Uniune în cadrul 

Fondului european de dezvoltare regională, 

al Fondului de coeziune, al Fondului social 

european Plus, în special al părții acestuia 

dedicate măsurilor de incluziune socială, 

al Fondului european pentru pescuit și 

afaceri maritime și al Fondului european 

agricol pentru dezvoltare rurală. 

 

Amendamentul  29 

 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care, după audierea 

reprezentanților statului membru în cauză, 

Comisia ajunge la concluzia că nu au fost 

respectate condițiile menționate la 

alineatul (1), aceasta adoptă o decizie: 

În cazul în care, după audierea 

reprezentanților statului membru în cauză, 

Comisia ajunge la concluzia că nu s-a 

respectat cel puțin o condiție dintre cele 
menționate la alineatul (1), aceasta 

examinează motivele care stau la baza 

acestei situații și adoptă o decizie: 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia adoptă decizia fără întârzieri 

nejustificate și o face publică. 

Comisia adoptă decizia fără întârzieri 

nejustificate și cel târziu în termen de 60 

de zile și o face publică. 

 

Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru 

îndeplinește criteriile de eligibilitate 

menționate la articolul și suferă un șoc 

asimetric major, astfel cum se 

menționează la articolul 4, acesta poate 

solicita Comisiei, o dată pe an, un sprijin 

prin intermediul FESI. Statul membru 

indică nevoile sale de asistență. 

În cazul în care un stat membru 

îndeplinește criteriile de eligibilitate 

menționate la articolul 3 și suferă un șoc 

asimetric major, definit cu ajutorul 

criteriilor de activare de la articolul 4, 

acesta poate solicita Comisiei, o dată pe an, 

un sprijin prin intermediul FESI. Statul 

membru indică nevoile sale de asistență. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia evaluează cererile și răspunde Comisia evaluează cererile și răspunde 
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solicitărilor în ordinea în care le primește. 

Aceasta acționează fără întârzieri 

nejustificate. 

solicitărilor în ordinea în care le primește. 

Aceasta acționează fără întârzieri 

nejustificate și cel târziu în termen de 60 

de zile. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 16 – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia, inclusiv Oficiul European 

de Luptă Antifraudă, are îndeosebi dreptul 

de a-și trimite personalul propriu sau 

reprezentanți autorizați în mod 

corespunzător pentru a efectua în statul 

membru în cauză orice controale sau 

audituri tehnice sau financiare pe care le 

consideră necesare în legătură cu sprijinul 

FESI. 

2. Comisia, inclusiv Oficiul European 

de Luptă Antifraudă, și Parlamentul 

European, au îndeosebi dreptul de a-și 

trimite personalul propriu sau reprezentanți 

autorizați în mod corespunzător , cum ar fi 

experții independenți, pentru a efectua în 

statul membru în cauză orice controale sau 

audituri tehnice sau financiare pe care le 

consideră necesare în legătură cu sprijinul 

FESI. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Comisia ar trebui să evalueze 

posibilitatea de a transforma Fondul de 

sprijinire a stabilizării în mecanisme care 

să ofere instrumente semnificative în 

eventualitatea unui șoc asimetric, și să 

aibă un impact real în ceea ce privește 

stabilizarea macroeconomică. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Metodologia de evaluare a calității 3. Metodologia de evaluare a calității 
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sistemelor și practicilor de gestionare a 

investițiilor publice ale statelor membre 

este prezentată în anexă. Comisia 

evaluează în mod regulat caracterul 

adecvat al metodologiei și al criteriilor 

utilizate și le adaptează sau le modifică, 

dacă este necesar. Comisia publică 

modificările operate în metodologia și 

criteriile subiacente. 

sistemelor și practicilor de gestionare a 

investițiilor publice ale statelor membre 

este prezentată în anexa I. Comisia 

evaluează în mod regulat caracterul 

adecvat al metodologiei și al criteriilor 

utilizate și le adaptează sau le modifică, 

dacă este necesar. Comisia publică 

modificările operate în metodologia și 

criteriile subiacente. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Delegarea de competențe prevăzută 

la articolul 10, la articolul 19 alineatul (3) 

și la articolul 20 alineatul (5) este conferită 

Comisiei pe o perioadă nedeterminată 

începând de la [DATA/intrarea în vigoare a 

prezentului regulament]. 

2. Delegarea de competențe prevăzută 

la articolul 9 alineatul (2), la articolul 10, 

la articolul 19 alineatul (3), la articolul 20 

alineatul (4) și la articolul 22 alineatul (2) 

este conferită Comisiei pe o perioadă 

nedeterminată începând de la 

[DATA/intrarea în vigoare a prezentului 

regulament]. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Delegarea de competențe 

menționată la articolul 10, la articolul 19 

alineatul (3) și la articolul 20 alineatul (5) 

poate fi revocată oricând de Parlamentul 

European sau Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

următoare datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 

la o dată ulterioară menționată în decizie. 

Decizia nu aduce atingere valabilității 

niciunuia dintre actele delegate care sunt 

3. Delegarea de competențe 

menționată la articolul 9 alineatul (2), la 

articolul 10, la articolul19 alineatul(3), la 

articolul 20 alineatul (4) și la articolul 22 

alineatul(2) poate fi revocată oricând de 

Parlamentul European sau de Consiliu. O 

decizie de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate în decizia 

respectivă. Decizia produce efecte din ziua 

următoare datei publicării acesteia în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 

la o dată ulterioară menționată în decizie. 

Decizia nu aduce atingere valabilității 

niciunuia dintre actele delegate care sunt 



 

AD\1168912RO.docx 21/26 PE627.842v02-00 

 RO 

deja în vigoare. deja în vigoare. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 21 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 10, al articolului 19 alineatul (3) 

și al articolului 20 alineatul (5) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European, nici Consiliul nu au 

formulat obiecțiuni în termen de trei luni 

de la notificarea actului respectiv 

Parlamentului European și Consiliului sau 

în cazul în care, înainte de expirarea 

termenului respectiv, Parlamentul 

European și Consiliul au informat Comisia 

că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul 

termen se prelungește cu trei luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a 

Consiliului. 

6. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 9 alineatul (2), al articolului 

10, al articolului19 alineatul(3), al 

articolului 20 alineatul (4) și al articolului 

22 alineatul(2) intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European, 

nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 

termen de trei luni de la notificarea actului 

respectiv Parlamentului European și 

Consiliului sau în cazul în care, înainte de 

expirarea termenului respectiv, 

Parlamentul European, și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecțiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu trei luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În anexa 2 sunt enumerați 

indicatorii pentru raportările privind 

progresele înregistrate de regulament în 

direcția îndeplinirii obiectivelor stabilite în 

considerentul 36 și la articolul 1. 

1. În anexa II sunt enumerați 

indicatorii pentru raportările privind 

progresele înregistrate de regulament în 

direcția îndeplinirii obiectivelor stabilite în 

considerentul 36 și la articolul 1. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 1 



 

PE627.842v02-00 22/26 AD\1168912RO.docx 

RO 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

O evaluare intermediară a FESI se 

efectuează de îndată ce există suficiente 

informații disponibile cu privire la 

punerea în aplicare a FESI. O evaluare 

finală a FESI este efectuată de Comisie în 

termen de patru ani de la intrarea în 

vigoare a prezentului regulament, 

O evaluare intermediară a FESI se 

efectuează, în ceea ce privește punerea în 

aplicare a acesteia, de îndată ce există 

suficiente informații disponibile și cel 

târziu la doi ani după intrarea în vigoare a 

acesteia. O evaluare finală a FESI este 

efectuată de Comisie în termen de patru ani 

de la intrarea în vigoare a prezentului 

regulament, 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) eficacitatea prezentului regulament; (a) eficacitatea prezentului regulament 

și, în special, criteriile de activare 

prevăzute la articolul 4 și, dacă este 

necesar, necesitatea unor criterii 

suplimentare; 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) contribuția FESI la desfășurarea 

politicilor economice ale statelor membre 

astfel încât să se consolideze coeziunea în 

Uniune; 

(b) contribuția FESI la desfășurarea 

politicilor economice și sociale ale statelor 

membre astfel încât să se consolideze 

coeziunea economică, socială și teritorială 

în Uniune; 

 

Amendamentul  43 

 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) contribuția prezentului regulament 

la realizarea strategiei de creștere 

economică și ocupare a forței de muncă a 

Uniunii; 

(c) contribuția prezentului regulament 

la realizarea Strategiei Europa 2020 a 

Uniunii și a Pilonului european al 

drepturilor sociale; 

 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Articolul 22 – alineatul 5 – paragraful 2 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) oportunitatea elaborării unui 

mecanism de asigurare voluntară care să 

servească scopului stabilizării 

macroeconomice. 

(d) oportunitatea elaborării unui 

mecanism de asigurare care să servească 

scopului stabilizării macroeconomice. 

 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În conformitate cu articolul 22 din 

regulament și cu punctele 22 și 23 din 

Acordul interinstituțional pentru o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016, este 

necesar să se asigure o evaluare eficace a 

progreselor făcute de regulament în direcția 

realizării obiectivelor stabilite în 

considerentul 35 și la articolul 1. 

În conformitate cu articolul 22 din 

regulament și cu punctele 22 și 23 din 

Acordul interinstituțional pentru o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016, este 

necesar să se asigure o evaluare eficace a 

progreselor făcute de regulament în direcția 

realizării obiectivelor stabilite în 

considerentul 36 și la articolul 1. 

 

Amendamentul  46 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea 2 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) ocuparea forței de muncă, rata 

șomajului, ratele de participare, indicatorii 

muncii cu fracțiune de normă, orele 

(c) ocuparea forței de muncă și 

salariații, rata șomajului, rata subocupării, 

rata potențialei forțe de muncă 
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lucrate; suplimentare, rata șomajului în rândul 

tinerilor, ponderea tinerilor care nu sunt 

încadrați profesional și nu urmează 

niciun program educațional sau de 

formare, rata șomajului pe termen lung, 

ratele de participare, indicatorii muncii cu 

fracțiune de normă, orele lucrate; 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) egalitatea de gen pe piața forței de 

muncă; 

 

Amendamentul  48 

 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea 2 – paragraful 1 – litera cb (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (cb) inegalitățile, sărăcia în rândul 

persoanelor încadrate în muncă și 

lipsurile materiale; 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Anexa II – partea 2 – paragraful 1 – litera e 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) formarea brută de capital fix 

finanțată prin programe sprijinite de 

Uniune în cadrul Fondului european de 

dezvoltare regională, al Fondului de 

coeziune, al Fondului social european, al 

Fondului european pentru pescuit și afaceri 

maritime și al Fondului european agricol 

pentru dezvoltare rurală; 

(e) formarea brută de capital fix 

finanțată prin programe sprijinite de 

Uniune în cadrul Fondului european de 

dezvoltare regională, al Fondului de 

coeziune, al Fondului social european Plus, 

al Fondului european pentru pescuit și 

afaceri maritime și al Fondului european 

agricol pentru dezvoltare rurală; 
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