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Legenda simbolurilor utilizate 

 * Procedura de consultare 

 *** Procedura de aprobare 

 ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) 

 ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) 

 ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) 

 

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) 

 

 

 

 

 

Amendamente la un proiect de act 

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane 
 

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 

stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 

coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 

din dreapta. 

 

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 

fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 

amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 

proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 

actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat 

 

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 

text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 

semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 

eliminarea sau tăierea textului înlocuit.  

Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 

tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final. 
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 

modificare a Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a majora pachetul financiar aferent 

Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a adapta obiectivul general 

al acestuia 

(COM(2017)0825 – C8-0433/2017 – 2017/0334(COD)) 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0825), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 175 și articolul 197 alineatul (2) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 

prezentată de către Comisie (C8-0433/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 martie 20181, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din ... 2, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională, avizul Comisiei pentru 

bugete și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0000/2018), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1)  Programul de sprijin pentru reforme (1)  Programul de sprijin pentru reforme 

                                                 
1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
2 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
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structurale (denumit în continuare 

„programul”) a fost instituit cu scopul de a 

consolida capacitatea statelor membre de a 

elabora și de a pune în aplicare reforme 

administrative și structurale menite să 

promoveze creșterea, inclusiv prin 

acordarea de asistență pentru utilizarea 

eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. 

Sprijinul acordat în cadrul programului este 

furnizat de către Comisie, la cererea unui 

stat membru, și poate acoperi o gamă largă 

de domenii de politică. Dezvoltarea unor 

economii reziliente, întemeiate pe structuri 

economice și sociale solide, care să le 

permită statelor membre să absoarbă 

șocurile în mod eficient și să se redreseze 

rapid în urma acestora contribuie la 

coeziunea economică și socială. Punerea în 

aplicare a unor reforme instituționale, 

administrative și structurale menite să 

promoveze creșterea este un instrument 

adecvat în acest sens. 

structurale (denumit în continuare 

„programul”) a fost instituit cu scopul de a 

consolida capacitatea statelor membre de a 

elabora și de a pune în aplicare reforme 

administrative și structurale menite să 

promoveze creșterea, inclusiv prin 

acordarea de asistență pentru utilizarea 

eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. 

Sprijinul acordat în cadrul programului este 

furnizat de către Comisie, la cererea unui 

stat membru, și poate acoperi o gamă largă 

de domenii de politică. Dezvoltarea unor 

economii reziliente, întemeiate pe structuri 

economice și sociale solide, care să le 

permită statelor membre să absoarbă 

șocurile în mod eficient și să se redreseze 

rapid în urma acestora contribuie la 

coeziunea economică, socială și teritorială. 

Punerea în aplicare a unor reforme 

instituționale, administrative și structurale 

menite să promoveze creșterea și 

asumarea pe plan local a responsabilității 

pentru reformele structurale care prezintă 

interes pentru Uniune, în special prin 

intermediul autorităților locale și 

regionale și al partenerilor sociali, 

reprezintă instrumente adecvate în acest 

sens. 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3)  Întărirea coeziunii economice și 

sociale prin consolidarea reformelor 

structurale este esențială pentru o 

participare reușită la uniunea economică și 

monetară. Acest aspect este deosebit de 

important pentru statele membre a căror 

monedă nu este euro, în vederea pregătirii 

lor pentru aderarea la zona euro. 

(3)  Întărirea coeziunii economice, 

sociale și teritoriale prin intermediul 

reformelor structurale care prezintă interes 

pentru Uniune este esențială pentru o 

participare reușită la uniunea economică și 

monetară și pentru sporirea convergenței 

în cadrul acesteia. Acest aspect este 

deosebit de important pentru statele 
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membre a căror monedă nu este euro, în 

vederea pregătirii lor pentru aderarea la 

zona euro. 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a)  Șapte dintre statele membre ale 

Uniunii au obligația, în conformitate cu 

dispozițiile Tratatului, să se pregătească 

în vederea participării la zona euro, și 

anume Bulgaria, Croația, Polonia, 

Republica Cehă, România, Suedia și 

Ungaria. Unele dintre aceste state 

membre au făcut progrese limitate pentru 

atingerea acestui obiectiv în ultimii ani și, 

prin urmare, sprijinul acordat de Uniune 

pentru a face posibilă participarea lor la 

zona euro are o importanță tot mai mare. 

Danemarca și Marea Britanie nu au 

obligația de a deveni membre ale zonei 

euro. 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 b (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b)  Autoritățile regionale și locale au 

un rol important de jucat în realizarea 

reformelor structurale, într-o măsură care 

depinde de organizarea administrativă și 

constituțională a fiecărui stat membru. 
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Prin urmare, este necesar să se asigure 

un nivel adecvat de implicare și de 

consultare a autorităților regionale și 

locale în elaborarea și punerea în aplicare 

a reformelor structurale. 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6)  Pentru a răspunde cererii crescânde 

de sprijin din partea statelor membre, 

precum și prin prisma necesității de a 

sprijini punerea în aplicare a reformelor 

structurale în statele membre a căror 

monedă nu este euro, resursele financiare 

alocate programului ar trebui să fie 

majorate pentru a atinge un nivel suficient 

care să îi permită Uniunii să ofere sprijin 

pentru a răspunde nevoilor statelor membre 

solicitante. 

(6)  Pentru a răspunde cererii crescânde 

de sprijin din partea statelor membre, 

precum și prin prisma necesității de a 

sprijini punerea în aplicare a reformelor 

structurale care prezintă interes pentru 

Uniune în statele membre a căror monedă 

nu este euro, resursele financiare alocate 

programului ar trebui să fie majorate, 

utilizând în acest scop Instrumentul de 

flexibilitate prevăzut de Regulamentul 

(UE, Euratom) nr. 1311/20131a al 

Consiliului, pentru a atinge un nivel 

suficient care să îi permită Uniunii să ofere 

sprijin pentru a răspunde nevoilor statelor 

membre solicitante. 

 ___________ 

 1a Regulamentul (UE, Euratom) 

nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului 

financiar multianual pentru perioada 

2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884). 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 2017/825 

Articolul 4 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obiectivul general al programului este de a 

contribui la realizarea de reforme 

instituționale, administrative și structurale 

favorabile creșterii în statele membre prin 

acordarea de sprijin autorităților naționale 

pentru măsurile ce vizează reformarea și 

consolidarea instituțiilor, a guvernanței, a 

administrației publice și a sectorului 

economic și social ca răspuns la 

provocările de ordin economic și social, în 

vederea consolidării coeziunii, a 

competitivității, a productivității, a creșterii 

economice durabile, a creării de locuri de 

muncă și a investițiilor, reforme care vor 

pregăti, de asemenea, terenul pentru 

participarea la zona euro, în special în 

contextul proceselor de guvernanță 

economică, inclusiv prin acordarea de 

asistență pentru utilizarea eficientă, 

transparentă și eficace a fondurilor Uniunii. 

Obiectivul general al programului este de a 

contribui la realizarea de reforme 

instituționale, administrative și structurale 

favorabile creșterii în statele membre și de 

a crea o valoare adăugată la nivel 

european în domeniile de politică care 

intră sub incidența competențelor 

partajate între Uniune și statele membre 

și care nu sunt deja vizate de un program 

de asistență tehnică, prin acordarea de 

sprijin autorităților publice ale statelor 

membre pentru măsurile ce vizează 

reformarea și consolidarea instituțiilor, a 

guvernanței, a administrației publice și a 

sectorului economic și social ca răspuns la 

provocările de ordin economic și social, în 

vederea consolidării coeziunii, a 

competitivității, a productivității, a creșterii 

economice durabile, a creării de locuri de 

muncă și a investițiilor, reforme care vor 

pregăti, de asemenea, terenul pentru 

participarea la zona euro, în special în 

contextul proceselor de guvernanță 

economică, inclusiv prin acordarea de 

asistență pentru utilizarea eficientă, 

transparentă și eficace a fondurilor Uniunii.  

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 2017/825 

Articolul 5 – alineatul 1 – litera da (nouă) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a)  La articolul 5 alineatul (1) se 

adaugă următoarea literă: 

 (da)   sprijinirea implicării și a 

consultării autorităților regionale și locale 

în procesul de elaborare și punere în 

aplicare a unor măsuri de reformă 

structurală la un nivel proporțional cu 

competențele și responsabilitățile 

respectivelor autorități regionale și locale 

în cadrul structurii constituționale și 

administrative din fiecare stat membru. 

Or. en 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

Propunerea Comisiei are drept obiectiv modificarea Regulamentului (UE) 2017/825 pentru a 

majora pachetul financiar alocat Programului de sprijin pentru reforme structurale și pentru a 

adapta obiectivul general al acestuia. Comisia a decis să întreprindă acest demers ca urmare a 

numărului ridicat de cereri depuse de statele membre în vederea obținerii de finanțare pentru 

reformele structurale. 

 

În special, actul de modificare urmărește să modifice dispozițiile articolului 4 privind 

obiectivul general al PSRS, prin adăugarea sprijinului în vederea pregătirii pentru aderarea la 

zona euro la obiectivele programului (dispozițiile acestui articol sunt completate prin 

adăugarea cuvintelor „reforme care vor pregăti, de asemenea, terenul pentru participarea la 

zona euro”). De asemenea, prin actul de modificare se introduce un nou articol 5a care 

permite finanțarea acțiunilor și activităților întreprinse în vederea pregătirii pentru aderarea la 

zona euro. 

 

În plus, se prevede majorarea pachetului financiar global alocat PSRS de la 142,8 milioane 

EUR la 222,8 milioane EUR, prin utilizarea Instrumentului de flexibilitate din cadrul 

financiar multianual. Statele membre vor avea posibilitatea de a opta pentru completarea 

pachetului financiar alocat PSRS prin transferarea de credite din bugetul destinat asistenței 

tehnice, pentru a ajunge astfel la suma totală de 300 de milioane EUR. Regulamentul privind 

dispozițiile comune permite deja efectuarea unor astfel de transferuri. 

 

Raportoarea consideră că această modificare este minoră din punct de vedere tehnic, dar 

foarte importantă din punct de vedere politic ca modificare adusă funcționării PSRS. 

Nouăsprezece state membre fac deja parte din zona euro. Șapte state membre ale Uniunii au 

obligația, în conformitate cu dispozițiile Tratatului, să se pregătească în vederea participării la 

zona euro, și anume Bulgaria, Croația, Polonia, Republica Cehă, România, Suedia și Ungaria. 

Unele dintre aceste state membre au făcut progrese limitate pentru atingerea acestui obiectiv 

în ultimii ani și, prin urmare, sprijinul acordat de Uniune pentru a face posibilă participarea 

lor la zona euro are o importanță tot mai mare. Două dintre statele membre - Danemarca și 

Marea Britanie - nu au obligația de a deveni membre ale zonei euro, deoarece li se aplică o 

clauză de derogare de la cadrul normativ aferent monedei unice. Cel de-al doilea stat membru 

urmează, desigur, să se retragă din Uniunea Europeană în 2019. 

 

Raportoarea consideră că este important să existe un grad mai ridicat de claritate atât în ceea 

ce privește reformele structurale care urmează a fi promovate utilizând finanțarea disponibilă 

în cadrul fondurilor de coeziune, cât și în ceea ce privește eficacitatea acestei finanțări. Este 

important să se țină seama de faptul că cea mai mare parte a inegalităților care persistă la 

nivelul statelor membre ale UE au la bază în primul rând diferențe existente în interiorul 

statelor membre individuale și nu între acestea. Prin urmare, o transformare structurală 

autentică necesită un angajament din partea diferitelor niveluri ale administrațiilor centrale ale 

statelor membre de a colabora pentru a facilita implementarea de acțiuni concertate și 

integrate, având la bază un mix de măsuri politice, cu scopul de a răspunde diferitelor nevoi și 

provocări existente în materie de dezvoltare la nivel teritorial. Având în vedere că statele 

membre au elaborat deja propriile inițiative de reformă, programul ar trebui să pună accentul 

pe măsurile care vor sprijini în mod optim în recomandările specifice fiecărei țări. 
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Raportoarea sprijină cele două elemente principale ale propunerii, și anume majorarea 

bugetului destinat PSRS și includerea pregătirilor pentru aderarea la zona euro între 

obiectivele programului. Prin urmare, numărul de amendamente la propunere este, în această 

etapă, limitat. Aceste amendamente își propun să evidențieze importanța sprijinului acordat 

pregătirilor pentru aderarea la zona euro, precum și să garanteze faptul că autoritățile locale și 

regionale pot fi implicate într-o mai mare măsură în proiectele de reformă structurală. 


