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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 poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, 
Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri 
maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor 
fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru 
securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor 
și politica de vize 
(06674/1/2021 – C9-0193/2021 – 2018/0196(COD))

(procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (06674/1/2021 – C9-0193/2021),

– având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 
20181 și 18 septembrie 20202,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 decembrie 20183,

– având în vedere avizul Curții de Conturi din 25 octombrie 20184,

– având în vedere poziția sa în primă lectură5 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0375),

– având în vedere propunerile modificate ale Comisiei (COM(2020)0023) și 
(COM(2020)0450),

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru dezvoltare 
regională (A9-0206/2021),

1 JO C 62, 15.2.2019, p. 83.
2 JO C 429, 11.12.2020, p. 236.
3 JO C 86, 7.3.2019, p. 41.
4 JO C 17, 14.1.2019, p. 1.
5 JO C 108, 26.3.2021, p. 638.
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1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 
Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 
Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Context
La 29 mai 2018, Comisia a prezentat un ansamblu de propuneri legislative pentru politica de 
coeziune a UE după 2020. Aceste propuneri au inclus un nou regulament-cadru, cu dispoziții 
comune care să acopere normele de politică specifice pentru FEDR, FSE+, Fondul de 
coeziune și FEPAM și cu norme financiare pentru șapte fonduri cu gestiune partajată.

Propunerea a fost modificată ulterior de Comisie de două ori: prima dată în ianuarie 2020, cu 
scopul de a include noul Fond pentru o tranziție justă în domeniul de aplicare al 
regulamentului, iar apoi în mai 2020, ca parte a măsurilor de contracarare a impactului 
pandemiei de COVID-19 și a concluziilor care s-au impus în urma acesteia.

Stadiul examinării în comisie
Proiectul de raport elaborat de Constanze Krehl și Andrey Novakov, coraportori, a fost 
prezentat în comisie în octombrie 2018. Ulterior au fost depuse 2 052 de amendamente la 
propunere în cadrul Comisiei REGI, iar comisiile AGRI, BUDG, CONT, ECON, EMPL, 
ENVI, FEMM, LIBE și TRAN au depus amendamente suplimentare în avizele lor destinate 
Comisiei REGI. 

După negocieri intense, s-a ajuns la un acord amplu între grupurile politice și, la 22 ianuarie 
2019, comisia și-a adoptat raportul cu 25 de voturi pentru, 1 împotrivă și 9 abțineri.  Raportul 
conține amendamente care acoperă mai multe aspecte de importanță majoră pentru viitoarea 
politică de coeziune: 

- reintegrarea FEADR (gestiune partajată) în RDC; 

- o majorare a resurselor globale pentru coeziunea economică, socială și teritorială la un 
total de 378,1 miliarde EUR (în prețuri din 2018), astfel încât să ajungă la același nivel 
ca în perioada 2014-2020; 

- creșterea pachetului financiar destinat obiectivului de cooperare teritorială europeană 
(Interreg) la 3 %; 

- rate de cofinanțare mai mari pentru cele trei categorii de regiuni (regiuni mai 
dezvoltate, în tranziție și mai puțin dezvoltate); 

- o majorare treptată a ratelor de prefinanțare; 

- un transfer mai redus (4 miliarde EUR) către Mecanismul pentru interconectarea 
Europei decât cel propus de Comisie (10 miliarde EUR), în conformitate cu reducerea 
alocării aferente Fondului de coeziune; 

- posibilitatea unei contribuții la InvestEU de până la 1 % din FEDR, FSE+, Fondul de 
coeziune și FEPAM începând de la 1 ianuarie 2023 și de 2,5 % după evaluarea la 
jumătatea perioadei (2025); 

- aplicarea măsurilor care leagă eficacitatea fondurilor de buna guvernanță economică 
(condiționalitate macroeconomică) a fost limitată la suspendarea creditelor de 
angajament și nu se aplică plăților.
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Mandatul în plen
Votul asupra raportului a avut loc în plenul PE în februarie 2019. În general, s-a dat curs 
recomandărilor comisiei, însă au fost introduse și o serie de alte modificări: 

- articolul 15 din propunere (condiționalitatea macroeconomică) a fost eliminat;

- plafonul contribuțiilor la InvestEU a fost majorat la 2 % din alocarea aferentă fondului 
în cauză începând de la 1 ianuarie 2023 și cu încă 3 % în cadrul evaluării la jumătatea 
perioadei;

- la articolul 106 a fost introdusă o formă atenuată a „regulii de aur”, în temeiul căreia 
statele membre ar putea solicita Comisiei flexibilitate în contextul cerințelor Pactului 
de stabilitate și de creștere în ceea ce privește cofinanțarea națională a investițiilor 
realizate în cadrul politicii de coeziune. 

Plenul a votat (cu 460 de voturi pentru, 170 împotrivă și 47 de abțineri) în favoarea raportului 
REGI cu modificările descrise mai sus, acesta constituind mandatul pentru negocierile 
interinstituționale privind RDC. Același text a fost adoptat ca poziție în primă lectură a PE în 
martie 2019.

Negocierile interinstituționale și acordul
Negocierile interinstituționale au început în martie 2019 și s-au încheiat în februarie 2021.  
COREPER II a confirmat acordul provizoriu la 3 martie 2021. După aprobarea în cadrul 
Comisiei REGI printr-un vot unic la 16 martie 2021 și în urma verificării juridico-lingvistice, 
Consiliul a adoptat poziția sa în primă lectură la 27 mai 2021. 
Acordul la care s-a ajuns acoperă următoarele elemente principale: 

Cadrul financiar și bugetar 
Suma de 330,2 miliarde EUR pentru FEDR, Fondul de coeziune și FSE+, precum și alte 
7,5 miliarde EUR pentru FTJ (la prețurile din 2018) vor fi distribuite între obiectivul 
„Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică”, căruia îi va fi alocată suma 
de 329,7 miliarde EUR, și obiectivul de cooperare teritorială europeană, căruia îi revine suma 
de 8,05 miliarde EUR. Sunt prevăzute o evaluare la jumătatea perioadei și o sumă de 
flexibilitate, urmând ca jumătate din alocările aferente ultimilor doi ani ai perioadei de 
programare să fie puse deoparte pentru o alocare definitivă după evaluarea la jumătatea 
perioadei.

Ratele de cofinanțare sunt adaptate astfel încât să răspundă provocărilor actuale cu care se 
confruntă regiunile, incluzând rate de până la 85 % pentru regiunile cel mai puțin dezvoltate, 
Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și până la 80 % pentru Interreg. Regula 
privind dezangajarea „N+3” va continua să se aplice până în 2026, iar „N+2” se va aplica 
pentru 2027.

Acordurile de parteneriat
Acordul de parteneriat va fi simplificat pentru toate statele membre. 
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Guvernanța pe mai multe niveluri și principiile orizontale
Parlamentul a negociat cu succes un principiu al parteneriatului consolidat și guvernanța pe 
mai multe niveluri. De asemenea, a obținut reintroducerea principiilor orizontale, inclusiv 
integrarea perspectivei de gen și prevenirea discriminării.  

Transferuri și contribuții la InvestEU
Vor fi posibile transferuri către orice alt instrument care face obiectul gestiunii indirecte și 
directe în proporție de până la 5 % din alocarea inițială, precum și o contribuție la InvestEU 
de până la 2 % la începutul perioadei de programare (cu acordul de parteneriat) și de până la 
3 % după 2023. Se pot efectua transferuri de până la 20 % din alocarea inițială (până la 25 % 
în anumite circumstanțe foarte specifice) între FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune.  Acordul 
privind transferurile din Fondul de coeziune către Mecanismul pentru interconectarea Europei 
prevede garanții suplimentare pentru pachetele financiare naționale ale anumitor state 
membre. 

Schimbările climatice
Obiectivele climatice au fost stabilite printr-un articol nou.  Acesta conține obiective climatice 
precise pentru FEDR și Fondul de coeziune (30 %, respectiv 37 %) și asigură monitorizarea 
respectării obiectivelor privind contribuția în domeniul climei și prevede un mecanism de 
ajustare. Parlamentul a reușit să obțină și includerea unei cerințe de imunizare la schimbările 
climatice pentru investițiile în infrastructură.

Sistemele de gestionare și control și protecția bugetului UE
Vor fi introduse sisteme mai simple și mai robuste de gestionare și control, inclusiv în ceea ce 
privește selectarea operațiunilor, gestionarea programelor, auditul unic și ținând seama de 
cooperarea cu Parchetul European (EPPO).

Articolul 63 include dispoziții menite să asigure legalitatea și regularitatea cheltuielilor; la un 
considerent se solicită Comisiei să pună la dispoziție un sistem de informare și monitorizare 
integrat și interoperabil, care să cuprindă un instrument de extragere a datelor și de evaluare a 
riscurilor pentru a accesa și analiza datele relevante și a încuraja utilizarea sa, în vederea unei 
aplicări generalizate de către statele membre. O anexă la regulament specifică datele care 
trebuie înregistrate și stocate electronic pentru fiecare operațiune. 

 

Măsuri de corelare a eficacității fondurilor cu buna guvernanță economică 
Condiționalitatea macroeconomică, astfel cum este prevăzută la articolul 15 din propunere, a 
fost menținută. Va fi posibil să se suspende atât angajamentele, cât și plățile, însă au fost 
introduse mai multe ajustări. Articolul nu se va aplica în cazul FSE+ și Interreg.

Monitorizare, evaluare și vizibilitate
Cerințele legate de monitorizare, evaluare, comunicare și vizibilitate vor fi consolidate. 
Colegislatorii au convenit asupra unor dispoziții îmbunătățite privind publicitatea legată de 
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investițiile UE, inclusiv prin asistență tehnică la inițiativa Comisiei. 

Măsuri ca răspuns la circumstanțe excepționale și neobișnuite
Un nou articol privind măsurile temporare de utilizare a fondurilor ca răspuns la circumstanțe 
excepționale și neobișnuite împuternicește Comisia să adopte măsuri specifice în cazul 
apariției unor evenimente neobișnuite, asupra cărora unul sau mai multe state membre nu au 
control.

Recomandare
Coraportorii consideră că acordul la care au ajuns colegislatorii reprezintă un rezultat 
echilibrat. De asemenea, constată că poziția în primă lectură a Consiliului corespunde 
acordului: în consecință, recomandă adoptarea sa fără modificări.
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