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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Reformele structurale sunt esențiale pentru modernizarea economiei Uniunii Europene, pentru 
îmbunătățirea capacității sale de adaptare la provocări și pentru accelerarea competitivității sale. 
Competitivitatea și prosperitatea trebuie să fie o prioritate, alături de bunăstarea cetățenilor. 
Reformele structurale joacă un rol important în această privință, deoarece accelerează procesul 
de convergență socială și economică ascendentă dintre statele membre, atât din zona euro, cât 
și din afara acesteia și pot consolida reziliența economiilor acestora. Punerea efectivă în aplicare 
a reformelor structurale este necesară pentru întărirea coeziunii, creșterea productivității, 
crearea de locuri de muncă, încurajarea investițiilor și asigurarea unei creșteri durabile. Cu toate 
acestea, actuala punere în aplicare a reformelor structurale de către statele membre este inegală, 
rămânând în urmă față de angajamentele asumate. Eforturile statelor de realizare a reformelor 
ar trebui amplificate și, în acest sens, raportorul salută propunerea Comisiei de regulament de 
instituire a Programului de sprijin pentru reforme (2018/0213(COD)), care va ajuta statele 
membre să pună în aplicare recomandările specifice fiecărei țări identificate în cadrul 
semestrului european.

Așa cum se prezintă în propunerea Comisiei, Programul de sprijin pentru reforme (PSR) post-
2020 este alcătuit din trei instrumente: 1) instrumentul de sprijin tehnic, care se bazează pe 
actualul Program de sprijin pentru reforme structurale (PSRS), 2) instrumentul de realizare a 
reformelor și 3) mecanismul de convergență. Totuși, discuțiile în curs din cadrul Consiliului 
Uniunii Europene scot în evidență posibilitatea ca PSR să fie structurat în mod diferit: 1) 
instrumentul de sprijin tehnic, care se bazează pe actualul Program de sprijin pentru reforme 
structurale (PSRS), 2) instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate pentru zona 
euro (IBCC) și 3) instrumentul de convergență și de reformă pentru statele membre din afara 
zonei euro (CRI). Raportorul a luat act de aceste discuții în curs în cadrul Consiliului cu privire 
la o structură diferită a programului.

Reformele structurale sprijinite de PRS pot avea un impact semnificativ asupra pieței muncii și 
a sistemelor de securitate socială din statele membre. Raportorul subliniază evaluarea de impact 
a Comisiei (SWD(2018)0310), care așteaptă ca PSR „să aibă un efect pozitiv asupra ocupării 
forței de muncă prin stimularea creării de locuri de muncă în întreaga Uniune. Acest efect poate 
fi generat, de exemplu, prin reforme ale pieței forței de muncă, în special cele prin care se 
sporesc competențele și calificările forței de muncă și adaptarea competențelor la necesitățile 
pieței. Programul poate avea efecte pozitive și asupra distribuției veniturilor, asupra politicilor 
active în domeniul pieței forței de muncă, asupra incluziunii sociale și protecției sociale prin 
stimularea realizării Pilonului european al drepturilor sociale.”

Raportorul se așteaptă ca PSR să ofere statelor membre suficiente stimulente pentru a contribui 
la competitivitatea și prosperitatea Uniunii Europene, pentru a acționa în legătură cu dinamica 
și digitalizarea viitoarelor piețe ale forței de muncă, pentru combate excluziunea socială și a 
crea șanse pentru cetățenii săi, în special pentru copii și tineri. Având în vedere legătura dintre 
domeniul de aplicare al PSR și punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări 
prevăzute în semestrul european, raportorul se așteaptă ca PSR să contribuie substanțial la 
punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale. Raportorul se așteaptă ca PSR 
să încurajeze și să promoveze reformele prin intermediul investițiilor cu impact social, care 
oferă și soluții digitale pentru nevoile sociale ale cetățenilor și în beneficiul acestora, crescându-
le bunăstarea socială.
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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 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Printre obiectivele semestrului 
european se află și reformele structurale 
bazate pe solidaritate, integrare și justiție 
socială, care au un potențial mai mare de 
a crea locuri de muncă și creștere 
economică, de a asigura egalitatea și 
accesul la șanse și la protecție socială, de 
a proteja grupurile vulnerabile și de a 
îmbunătăți nivelul de trai al tuturor 
cetățenilor, principii esențiale ale 
Pilonului european al drepturilor sociale.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Criza economică și financiară a 
demonstrat că dezvoltarea unor economii 
solide și reziliente și a unor sisteme 
financiare bazate pe structuri sociale și 
economice puternice ajută statele membre 
să reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Punerea în aplicare a unor reforme 
structurale este una dintre prioritățile 
Uniunii în materie de politici, deoarece 
aceste reforme urmăresc să înscrie 

(4) Criza economică și financiară a 
demonstrat că dezvoltarea unor economii 
solide și reziliente și a unor sisteme 
financiare bazate pe structuri sociale și 
economice puternice ajută statele membre 
să reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Punerea în aplicare a unor reforme 
structurale este una dintre prioritățile 
Uniunii în materie de politici, deoarece 
aceste reforme urmăresc să înscrie 
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redresarea pe o traiectorie sustenabilă, să 
deblocheze potențialul de creștere, să 
consolideze capacitatea de ajustare și să 
sprijine procesul de convergență 
ascendentă. De asemenea, realizarea unor 
reforme structurale poate contribui la 
consolidarea coeziunii economice și 
sociale, la creșterea productivității și la 
stimularea investițiilor, precum și la 
crearea unor condiții bune pentru creșterea 
durabilă și pentru ocuparea forței de muncă 
în Uniune.

redresarea pe o traiectorie sustenabilă, să 
deblocheze potențialul de creștere, să 
realizeze adaptarea la dezvoltarea 
tehnologică, să consolideze capacitatea de 
ajustare și să sprijine procesul de 
convergență ascendentă. De asemenea, 
realizarea unor reforme structurale poate 
contribui la consolidarea coeziunii 
economice și sociale, la creșterea 
productivității și la stimularea investițiilor, 
la crearea unor condiții bune pentru 
creșterea durabilă și pentru ocuparea forței 
de muncă în Uniune și la crearea de piețe 
robuste ale forței de muncă.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Gradul de punere în aplicare a 
reformelor structurale în statele membre nu 
este suficient, deocamdată, la nivelul 
Uniunii. Experiența în ceea ce privește 
punerea în aplicare a mecanismului de 
coordonare a politicii economice în cadrul 
semestrului european arată că, în general, 
punerea în aplicare a reformelor structurale 
a fost lentă și inegală și că eforturile 
naționale de reformă ar trebui să fie 
consolidate și stimulate.

(6) Gradul de punere în aplicare a 
reformelor structurale în statele membre nu 
este suficient, deocamdată, la nivelul 
Uniunii. Experiența în ceea ce privește 
punerea în aplicare a mecanismului de 
coordonare a politicii economice în cadrul 
semestrului european arată că, în general, 
punerea în aplicare a reformelor structurale 
a fost lentă și inegală și că eforturile 
naționale de reformă ar trebui să fie 
consolidate și stimulate, având în vedere 
că unele state membre, în special din 
afara zonei euro, suferă de creștere 
potențială scăzută, rate ale șomajului 
ridicate, creșterea disparităților sociale și 
un risc crescut de sărăcie.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Este nevoie de reforme structurale 
responsabile din punct de vedere social, 
inteligente, durabile și favorabile 
incluziunii, care să respecte cerințele 
prevăzute la articolul 9 din TFUE, 
Uniunea identificând punerea în aplicare 
a unor astfel de reforme structurale 
printre prioritățile sale de politică pentru 
a înscrie redresarea pe o traiectorie 
sustenabilă, a debloca potențialul de 
creștere pentru a întări capacitatea de 
ajustare, a stimuleze creșterea economică, 
a crea locuri de muncă, a stimula 
investițiile și a sprijini procesul de 
convergență economică și socială 
ascendentă.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Instituțiile și organismele Uniunii 
au o vastă experiență, oferind sprijin 
specific autorităților naționale și 
subnaționale ale statelor membre în 
consolidarea capacităților și punerea în 
aplicare a politicii de coeziune. Această 
experiență ar trebui utilizată pentru a 
crește capacitatea Uniunii de a oferi 
sprijin statelor membre interesate pentru 
a contribui la îmbunătățirea potențialului 
lor de creștere și a coeziunii sociale prin 
măsuri menite să crească ratele de 
ocupare a forței de muncă, să combată 
excluziunea și sărăcia, să sporească 
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accesibilitatea și calitatea serviciilor de 
sănătate și de învățământ.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În acest context, este necesară 
consolidarea cadrului actual pentru 
furnizarea de sprijin statelor membre prin 
oferirea de sprijin financiar direct, alături 
de sprijin tehnic. În acest scop, ar trebui să 
fie instituit un nou Program de sprijin 
pentru reforme („programul”) pentru a 
furniza stimulente eficace destinate 
accelerării punerii în aplicare a reformelor 
structurale în statele membre. Programul ar 
trebui să fie cuprinzător și, de asemenea, ar 
trebui să beneficieze de experiența 
dobândită de Comisie și de statele membre 
în urma utilizării celorlalte instrumente și 
programe. De asemenea, programul ar 
trebui să continue acțiunile și modul de 
operare ale PSRS, deoarece acestea s-au 
dovedit foarte utile și au fost apreciate de 
statele membre, pentru consolidarea 
capacității administrative a autorităților 
naționale în diverse domenii de politică. 
De asemenea, programul ar trebui să 
includă sprijin specific pentru reformele 
din statele membre a căror monedă nu este 
euro și care au luat măsuri demonstrabile în 
direcția adoptării monedei unice într-un 
anumit interval de timp.

(10) În acest context, este necesară 
consolidarea cadrului actual pentru 
furnizarea de sprijin statelor membre prin 
oferirea de sprijin financiar direct, alături 
de sprijin tehnic. În acest scop, ar trebui să 
fie instituit un nou Program de sprijin 
pentru reforme („programul”) pentru a 
furniza stimulente eficace destinate 
accelerării punerii în aplicare a reformelor 
structurale în statele membre. Programul ar 
trebui să fie cuprinzător și, de asemenea, ar 
trebui să beneficieze de experiența 
dobândită de Comisie și de statele membre 
în urma utilizării celorlalte instrumente și 
programe. De asemenea, programul ar 
trebui să continue acțiunile și modul de 
operare ale PSRS pentru consolidarea 
capacității administrative a autorităților 
naționale în diverse domenii de politică și 
să se sprijine pe principiile stabilite în 
Pilonul european al drepturilor sociale. 
De asemenea, programul ar trebui să 
includă sprijin specific pentru reformele 
din statele membre a căror monedă nu este 
euro și care au luat măsuri demonstrabile în 
direcția adoptării monedei unice într-un 
anumit interval de timp.

Or. en
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Obiectivul general al programului 
este consolidarea coeziunii, a 
competitivității, a productivității, a creșterii 
și a creării de locuri de muncă. În acest 
scop, acesta ar trebui să acorde stimulente 
financiare pentru abordarea provocărilor 
structurale și ar trebui să ajute la 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre în ceea ce privește 
instituțiile și sectoarele economic și social 
ale acestora.

(13) Obiectivul general al programului 
este consolidarea coeziunii, a 
competitivității, a productivității, a 
creșterii, a incluziunii sociale și a creării 
de locuri de muncă. În acest scop, acesta ar 
trebui să acorde stimulente financiare 
pentru abordarea provocărilor structurale și 
ar trebui să ajute la consolidarea capacității 
administrative și instituționale a statelor 
membre în ceea ce privește instituțiile și 
sectoarele economic și social ale acestora.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui să fie stabilite obiective 
specifice pentru fiecare instrument al 
programului. În ceea ce privește 
instrumentul de realizare a reformelor, 
acestea ar trebui să constea în îndeplinirea 
unor etape și ținte concrete, stabilite în 
legătură cu îndeplinirea angajamentelor în 
materie de reformă, care ar declanșa 
eliberarea stimulentelor financiare. În ceea 
ce privește instrumentul de sprijin tehnic, 
acestea ar trebui să constea în sprijinirea 
autorităților naționale în eforturile lor de a 
elabora și a pune în aplicare reforme, luând 
în considerare bunele practici și lecțiile 
învățate de la alte autorități similare. 
Aceste obiective ar trebui să fie urmărite în 
toate statele membre în cadrul acelor două 
instrumente și, în contextul mecanismului 
de convergență, de către statele membre a 

(14) Ar trebui să fie stabilite obiective 
specifice pentru fiecare instrument al 
programului. În ceea ce privește 
instrumentul de realizare a reformelor, 
acestea ar trebui să constea în îndeplinirea 
unor etape și ținte concrete, stabilite în 
legătură cu îndeplinirea angajamentelor în 
materie de reformă legate de 
recomandările specifice adresate țării în 
contextul semestrului european, care ar 
declanșa eliberarea stimulentelor 
financiare. În ceea ce privește instrumentul 
de sprijin tehnic, acestea ar trebui să 
constea în sprijinirea autorităților naționale 
în eforturile lor de a elabora și a pune în 
aplicare reforme, luând în considerare 
bunele practici și lecțiile învățate de la alte 
autorități similare. Aceste obiective ar 
trebui să fie urmărite în toate statele 
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căror monedă nu este euro și care au luat 
măsuri demonstrabile în direcția adoptării 
monedei unice într-un anumit interval de 
timp.

membre în cadrul acelor două instrumente 
și, în contextul mecanismului de 
convergență, de către statele membre a 
căror monedă nu este euro și care au luat 
măsuri demonstrabile în direcția adoptării 
monedei unice într-un anumit interval de 
timp.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a asigura faptul că reformele 
sprijinite de program abordează toate 
domeniile-cheie economice și sociale, atât 
sprijinul financiar, cât și sprijinul tehnic în 
cadrul programului ar trebui să fie 
furnizate de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltare durabilă, sănătate publică și 
bunăstare socială.

(15) Pentru a asigura faptul că reformele 
sprijinite de program abordează toate 
domeniile-cheie economice și sociale, atât 
sprijinul financiar, cât și sprijinul tehnic în 
cadrul programului ar trebui să fie 
furnizate de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, utilizând 
revoluția tehnologică, a serviciilor și piața 
forței de muncă, dobândirea de 
competențe profesionale, politici privind 
copiii și tineretul, educație și formare, 
dezvoltare durabilă, sănătate publică și 
bunăstare socială.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 19



PE645.062v01-00 10/17 PA\1195832RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În ceea ce privește instrumentul de 
realizare a reformelor, este necesar să se 
identifice tipurile de reforme care ar trebui 
să fie eligibile pentru sprijin financiar. 
Pentru a asigura contribuția lor la 
îndeplinirea obiectivelor programului, 
reformele eligibile ar trebui să fie cele care 
răspund provocărilor identificate în 
contextul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor economice, inclusiv 
cele propuse pentru abordarea 
recomandărilor specifice fiecărei țări.

(19) În ceea ce privește instrumentul de 
realizare a reformelor, este necesar să se 
identifice tipurile de reforme care ar trebui 
să fie eligibile pentru sprijin financiar. 
Pentru a asigura contribuția lor la 
îndeplinirea obiectivelor programului, 
reformele eligibile ar trebui să fie cele care 
răspund provocărilor identificate în 
contextul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor economice, inclusiv 
cele propuse pentru abordarea 
recomandărilor specifice fiecărei țări, 
ținând seama de indicatorii sociali 
specifici identificați în cazul fiecărui stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este necesar să se stabilească un 
proces pentru depunerea de către statele 
membre a propunerilor de angajamente în 
materie de reforme, precum și conținutul 
acestora. Pentru a asigura rapiditatea 
procedurilor, un stat membru ar trebui să 
depună propunerea de angajamente în 
materie de reforme împreună cu programul 
său național de reformă, dar sub forma unei 
anexe separate, care poate fi depusă, de 
asemenea, la o altă dată. Deși participarea 
la program este voluntară, statele membre 
care se confruntă cu dezechilibre excesive 
ar trebui să fie încurajate în mod special să 
prezinte propuneri de reformă în cadrul 
instrumentului de realizare a reformelor, 
care să abordeze problemele care au 
condus la acele dezechilibre excesive.

(22) Este necesar să se stabilească un 
proces pentru depunerea de către statele 
membre a propunerilor de angajamente în 
materie de reforme, precum și conținutul 
acestora. Pentru a asigura rapiditatea 
procedurilor, un stat membru ar trebui să 
depună propunerea de angajamente în 
materie de reforme împreună cu programul 
său național de reformă, dar sub forma unei 
anexe separate, care poate fi depusă, de 
asemenea, la o altă dată. Deși participarea 
la program este voluntară, statele membre 
care se confruntă cu dezechilibre excesive 
și statele membre care nu fac parte din 
zona euro care au întârzieri majore de 
dezvoltare structurală ar trebui să fie 
încurajate în mod special să prezinte 
propuneri de reformă în cadrul 
instrumentului de realizare a reformelor, 
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care să abordeze problemele care au 
condus la acele dezechilibre excesive.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pentru ca reformele întreprinse să 
se bucure de un sprijin larg, statele 
membre care doresc să beneficieze de 
program ar trebui să consulte, în procesul 
de elaborare a candidaturilor, părțile 
interesate relevante precum autorități 
locale și regionale, mediul de afaceri, 
partenerii sociali și societatea civilă, în 
concordanță cu dispozițiile relevante din 
Codul de conduită privind parteneriatul în 
politica de coeziune, precum și 
parlamentele naționale.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Instrumentul de sprijin tehnic din 
cadrul Programului ar trebui să sprijine în 
continuare punerea în aplicare a reformelor 
întreprinse la inițiativa statelor membre, a 
reformelor în contextul proceselor și al 
acțiunilor de guvernanță economică legate 
de punerea în aplicare a dreptului Uniunii, 
precum și a reformelor în legătură cu 
punerea în aplicare a programelor de 
ajustare economică. De asemenea, 
instrumentul ar trebui să acorde sprijin 

(33) Instrumentul de sprijin tehnic din 
cadrul Programului ar trebui să sprijine în 
continuare punerea în aplicare a reformelor 
întreprinse la inițiativa statelor membre, a 
reformelor în contextul proceselor și al 
acțiunilor de guvernanță economică legate 
de punerea în aplicare a dreptului Uniunii, 
a reformelor care vizează creșterea 
competitivității Uniunii, crearea de locuri 
de muncă, creșterea productivității, 
stimularea investițiilor durabile în 
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tehnic pentru elaborarea și punerea în 
aplicare a reformelor care trebuie 
întreprinse în cadrul celorlalte instrumente 
ale programului.

economia reală, care au ca scop 
asigurarea de servicii de sănătate și de 
educație de bună calitate, combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale, 
consolidarea coeziunii economice, sociale 
și teritoriale în Uniune și sprijinirea 
statelor membre care au luat măsuri 
concrete pentru aderarea la zona euro. De 
asemenea, instrumentul ar trebui să acorde 
sprijin tehnic în legătură cu punerea în 
aplicare a programelor de ajustare 
economică și pentru elaborarea și punerea 
în aplicare a reformelor care trebuie 
întreprinse în cadrul celorlalte instrumente 
ale programului.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuirea la abordarea 
provocărilor întâmpinate la nivel național 
în materie de reforme structurale destinate 
îmbunătățirii performanțelor economiilor 
naționale și promovării unor structuri 
economice și sociale reziliente în statele 
membre, contribuind astfel la coeziune, 
competitivitate, productivitate, creștere și 
ocuparea forței de muncă; iar

(a) contribuirea la abordarea 
provocărilor întâmpinate la nivel național 
în materie de reforme structurale destinate 
îmbunătățirii performanțelor economiilor 
naționale și promovării unor structuri 
economice și sociale reziliente în statele 
membre, contribuind astfel la coeziune, 
competitivitate, productivitate, incluziune 
socială, creștere și ocuparea forței de 
muncă, într-o Uniune post-2020 durabilă 
ecologic și democratică, având o viziune 
întemeiată pe obiectivele de dezvoltare 
durabilă (ODD) și pe Pilonul european al 
drepturilor sociale; iar

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, competențele digitale, lupta 
împotriva sărăciei, promovarea incluziunii 
sociale, sistemele de securitate socială și de 
protecție socială, sistemele de sănătate 
publică și de asistență medicală, precum și 
politicile în materie de coeziune și 
politicile din domeniul azilului, migrației și 
frontierelor;

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, competențele digitale, lupta 
împotriva sărăciei, promovarea incluziunii 
sociale, perfecționarea și recalificarea, 
egalitatea de șanse și acces pentru toți, un 
viitor mai bun pentru copii și tineri, 
sistemele de securitate socială și de 
protecție socială, sistemele de sănătate 
publică și de asistență medicală, precum și 
politicile în materie de coeziune și 
politicile din domeniul azilului, migrației și 
frontierelor;

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) politicile privind sectorul financiar, 
inclusiv: promovarea educației financiare, 
a stabilității financiare, a accesului la 
finanțare și la împrumuturi acordate 
economiei reale și producerea, furnizarea și 
monitorizarea și raportarea de calitate a 
datelor și a statisticilor.

(f) politicile privind sectorul financiar, 
inclusiv: promovarea educației financiare, 
în special în educație, a stabilității 
financiare, a accesului la finanțare și la 
împrumuturi acordate economiei reale; și 
producerea, furnizarea și monitorizarea și 
raportarea de calitate a datelor și a 
statisticilor.

Or. en
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa I prevede o contribuție financiară 
maximă disponibilă pentru fiecare stat 
membru din pachetul global al 
instrumentului de realizare a reformelor 
menționat la articolul 7 alineatul (2) 
litera (a). Această contribuție financiară 
maximă este calculată pentru fiecare stat 
membru folosind criteriile și metodologia 
prevăzute în anexa respectivă, pe baza 
populației fiecărui stat membru. Această 
contribuție financiară maximă este 
disponibilă pentru alocare parțială sau 
integrală pentru fiecare stat membru, în 
fiecare etapă și în cadrul fiecărei cereri 
pentru alocare stabilite la articolul 10.

Anexa I prevede o contribuție financiară 
maximă disponibilă pentru fiecare stat 
membru din pachetul global al 
instrumentului de realizare a reformelor 
menționat la articolul 7 alineatul (2) 
litera (a). Această contribuție financiară 
maximă este calculată pentru fiecare stat 
membru folosind criteriile și metodologia 
prevăzute în anexa respectivă, pe baza 
populației și a proporționalității inverse cu 
PIB-ul pe cap de locuitor al fiecărui stat 
membru. Această contribuție financiară 
maximă este disponibilă pentru alocare 
parțială sau integrală pentru fiecare stat 
membru, în fiecare etapă și în cadrul 
fiecărei cereri pentru alocare stabilite la 
articolul 10.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în cadrul instrumentului 
de realizare a reformelor prezintă Comisiei 
o propunere de angajamente în materie de 
reforme. Propunerea respectivă stabilește o 
serie detaliată de măsuri pentru punerea în 
aplicare a unor reforme ca răspuns la 
provocările identificate în procesul 
semestrului european și cuprinde etape, 
ținte și un calendar pentru punerea în 
aplicare a reformelor într-o perioadă de cel 
mult trei ani.

1. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în cadrul instrumentului 
de realizare a reformelor prezintă Comisiei 
o propunere de angajamente în materie de 
reforme. Propunerea respectivă stabilește o 
serie detaliată de măsuri pentru punerea în 
aplicare a unor reforme ca răspuns la 
provocările identificate în procesul 
semestrului european și așa cum este 
inclusă în recomandările specifice 
fiecărei țări și cuprinde etape, ținte și un 
calendar pentru punerea în aplicare a 
reformelor într-o perioadă de cel mult trei 
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ani.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) indicatorii sociali care trebuie 
îmbunătățiți prin reforma propusă și, 
dacă este disponibilă, contribuția adusă în 
concordanță cu principiile Pilonului 
european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care angajamentele în 
materie de reformă, inclusiv etapele și 
țintele relevante, nu mai pot fi îndeplinite, 
în totalitate sau parțial, de către statul 
membru respectiv din cauza unor 
circumstanțe obiective, statul membru în 
cauză poate adresa Comisiei o cerere 
motivată, de modificare sau de înlocuire a 
deciziei menționate în articolul 12 
alineatul (1). În acest sens, statul membru 
poate propune o serie modificată sau o 
nouă serie de angajamente în materie de 
reformă.

1. În cazul în care angajamentele în 
materie de reformă, inclusiv etapele și 
țintele relevante, nu mai pot fi îndeplinite, 
în totalitate sau parțial sau când indicatorii 
sociali sau economici se modifică astfel 
încât afectează semnificativ propunerea 
inițială a statului membru respectiv din 
cauza unor circumstanțe obiective, statul 
membru în cauză poate adresa Comisiei o 
cerere motivată, de modificare sau de 
înlocuire a deciziei menționate în 
articolul 12 alineatul (1). În acest sens, 
statul membru poate propune o serie 
modificată sau o nouă serie de angajamente 
în materie de reformă.

Or. en
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) proiecte de comunicare pentru 
învățare, cooperare, creșterea gradului de 
sensibilizare, activități de diseminare și 
schimb de bune practici; organizarea de 
campanii de sensibilizare și de informare, 
de campanii media și evenimente, inclusiv 
comunicare instituțională și, după caz, 
comunicarea prin rețelele sociale; iar

(h) proiecte de comunicare pentru 
învățare, cooperare, creșterea gradului de 
sensibilizare, activități de diseminare și 
schimb de bune practici, inclusiv prin 
vizite de studiu tehnice în statele membre 
care au pus în aplicare reforme similare, 
organizarea de campanii de sensibilizare și 
de informare, de campanii media și 
evenimente, inclusiv comunicare 
instituțională și, după caz, comunicarea 
prin rețelele sociale; iar

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea în aplicare a unor reforme 
de către statele membre, întreprinse din 
proprie inițiativă, în special pentru a obține 
creștere economică durabilă și crearea de 
locuri de muncă;

(a) punerea în aplicare a unor reforme 
de către statele membre, întreprinse din 
proprie inițiativă, în special pentru a obține 
creștere economică durabilă, crearea de 
locuri de muncă și incluziune socială;

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) punerea în aplicare a unor reforme 
care sunt relevante pentru pregătirea 

(e) punerea în aplicare a unor reforme 
care sunt relevante pentru pregătirea 
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aderării la zona euro a statelor membre a 
căror monedă nu este euro și care au luat 
măsuri demonstrabile în direcția adoptării 
monedei unice într-un anumit interval de 
timp.

aderării la zona euro a statelor membre a 
căror monedă nu este euro și care au luat 
sau iau măsuri demonstrabile în direcția 
adoptării monedei unice într-un anumit 
interval de timp;

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) acțiuni care pot contribui la 
punerea în practică a principiilor 
Pilonului european al drepturilor sociale.

Or. en


