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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul estimează în general că propunerea se bazează, în mod logic, pe două propuneri 
anterioare referitoare la politica de coeziune, Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus 
(CRII) și Inițiativa plus pentru investiții ca reacție la coronavirus (CRII+), care au fost adoptate 
recent de colegiuitori. El salută prin urmare propunerea de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013 („Regulamentul privind dispozițiile comune”) pentru a se asigura punerea la 
dispoziția statelor membre în continuare a unor resurse suplimentare excepționale din fondurile 
structurale, cu scopul de a oferi asistență pentru promovarea reparării daunelor provocate de 
criză în contextul pandemiei de COVID-19 în zonele geografice europene ale căror economii 
și locuri de muncă au fost mai grav afectate, precum și pentru pregătirea unei redresări verzi, 
digitale și reziliente a economiei.

Raportorul propune o serie de amendamente pentru a spori flexibilitatea statelor membre, de 
exemplu în ceea ce privește utilizarea fondurilor pentru perioada de după 2022 sau pentru a 
permite o implementare rapidă a oricărui program.

Raportorul salută faptul că statele membre vor avea posibilitatea de a defalca resursele 
suplimentare între FEDR și FSE printr-o programare a resurselor fără nicio limitare. De 
asemenea, statele membre vor avea posibilitatea de a utiliza o parte din aceste resurse 
suplimentare pentru FEAD. Resursele suplimentare vor fi alocate fie uneia sau mai multor axe 
prioritare separate dedicate, în cadrul unui program sau al unor programe existente, printr-o 
cerere de modificare a programului sau a programelor în cauză, fie unui program nou dedicat, 
prin pregătirea și prezentarea unui program operațional nou.

El este de acord că resursele suplimentare pot fi utilizate numai pentru sprijinirea operațiunilor 
care promovează repararea daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 
sau pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, prin investiții în operațiuni 
care contribuie la tranziția către o economie digitală și verde, în cadrul unui obiectiv tematic 
nou care să completeze obiectivele tematice prevăzute la articolul 9 și asistența tehnică. 

Pentru a compensa aceste propuneri de flexibilitate, raportorul propune consolidarea calității 
raportării, care ar trebui să permită efectuarea unor controale adecvate și constante cu privire 
la respectarea regulilor și impact. Realizarea obiectivelor programului REACT-EU, eficiența 
cu care au fost utilizate resursele acestuia, tipurile de măsuri finanțate, beneficiarii și 
destinatarii finali ai alocațiilor financiare și valoarea sa adăugată europeană în ceea ce privește 
contribuția la redresarea economică ar trebui să fie clarificate pentru a oferi o contribuție utilă 
la planificarea viitoare a politicii de coeziune. Acest lucru ar trebui să fie la fel de important 
indiferent dacă alocările financiare provin din bugetul UE clasic sau din instrumentul Next 
Generation EU ca venituri alocate externe.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, care este comisie 
competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:
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Amendamentul1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre au fost afectate de 
criză într-un mod fără precedent, din cauza 
consecințelor pandemiei de COVID-19. 
Criza împiedică creșterea în statele 
membre, fapt care, la rândul său, agravează 
deficitele grave de lichidități provocate de 
creșterea bruscă și semnificativă a 
investițiilor publice care au trebuit 
efectuate la nivelul sistemelor de sănătate 
și al altor sectoare ale economiilor 
acestora. Acest fapt a creat o situație 
excepțională care trebuie abordată prin 
măsuri specifice.

(1) Statele membre au fost afectate 
într-un mod fără precedent de o pandemie 
și de o criză socială și economică din 
cauza consecințelor COVID-19. Criza 
împiedică creșterea în statele membre, fapt 
care, la rândul său, agravează deficitele 
grave de lichidități provocate de creșterea 
bruscă și semnificativă a investițiilor 
publice care au trebuit efectuate la nivelul 
sistemelor de sănătate și al altor sectoare 
ale economiilor acestora și care sunt 
necesare pentru a atenua efectele crizei 
sociale. Acest fapt a creat o situație 
excepțională care trebuie abordată prin 
măsuri specifice, pentru a sprijini un 
proces de redresare de durată și crearea 
unor locuri de muncă durabile și de bună 
calitate.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a răspunde impactului crizei, 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și 
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 au fost 
modificate la 30 martie 2020 pentru a 
permite mai multă flexibilitate în ceea ce 
privește implementarea programelor 
operaționale sprijinite de Fondul european 
de dezvoltare regională („FEDR”), de 
Fondul social european („FSE”) și de 
Fondul de coeziune (denumite în 
continuare „fondurile”), precum și de 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime („FEPAM”). Cu toate acestea, 
întrucât efectele negative serioase asupra 
economiilor și societăților Uniunii s-au 

(2) Pentru a răspunde impactului crizei, 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și 
Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 au fost 
modificate la 30 martie 2020 pentru a 
permite mai multă flexibilitate în ceea ce 
privește implementarea programelor 
operaționale sprijinite de Fondul european 
de dezvoltare regională („FEDR”), de 
Fondul social european („FSE”) și de 
Fondul de coeziune (denumite în 
continuare „fondurile”), precum și de 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime („FEPAM”). Cu toate acestea, 
întrucât efectele negative serioase asupra 
economiilor și societăților Uniunii s-au 
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agravat, ambele regulamente au fost 
modificate din nou la 23 aprilie 2020 
pentru a se oferi o flexibilitate 
suplimentară excepțională, astfel încât să li 
se permită statelor membre să se 
concentreze asupra reacției necesare la 
criza fără precedent, prin sporirea 
posibilităților de mobilizare a sprijinului 
neutilizat din partea fondurilor și prin 
simplificarea cerințelor procedurale legate 
de implementarea programelor și de 
audituri.

agravat, ambele regulamente au fost 
modificate din nou la 23 aprilie 2020 
pentru a se oferi o flexibilitate 
suplimentară excepțională, astfel încât să li 
se permită statelor membre să se 
concentreze asupra reacției necesare la 
criza fără precedent, prin sporirea 
posibilităților de mobilizare a sprijinului 
neutilizat din partea fondurilor și prin 
simplificarea cerințelor procedurale legate 
de implementarea programelor și de 
audituri. Această flexibilitate are un 
caracter temporar și ține doar de 
răspunsul la COVID-19.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentului european de redresare 
(European Recovery Instrument, ERI)] și 
în limitele resurselor alocate prin 
intermediul acestuia, trebuie puse în operă 
măsuri de recuperare și de reziliență în 
cadrul fondurilor structurale și de investiții 
europene, pentru a se aborda impactul fără 
precedent al crizei COVID-19. Aceste 
resurse suplimentare trebuie utilizate 
pentru a se asigura respectarea 
termenelor prevăzute în Regulamentul 
[ERI]. Mai mult, trebuie puse la dispoziție 
resurse suplimentare pentru coeziunea 
economică, socială și teritorială, printr-o 
revizuire a cadrului financiar multianual 
pentru perioada 2014-2020.

(4) În conformitate cu Regulamentul 
[Instrumentului european de redresare 
(European Recovery Instrument, ERI)] și 
în limitele resurselor alocate prin 
intermediul acestuia, trebuie puse în operă 
măsuri de recuperare și de reziliență în 
cadrul fondurilor structurale și de investiții 
europene, pentru a se aborda impactul fără 
precedent al crizei COVID-19. Mai mult, 
trebuie puse la dispoziție resurse 
suplimentare pentru coeziunea economică, 
socială și teritorială, printr-o revizuire a 
cadrului financiar multianual pentru 
perioada 2014-2020.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Trebuie să fie pusă la dispoziție o 
sumă suplimentară excepțională de 
58 272 800 000 EUR (la prețurile curente) 
pentru angajamentul bugetar din fondurile 
structurale în cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă pentru anii 2020, 2021 și 
2022, cu scopul de a sprijini statele 
membre și regiunile cele mai afectate în 
efortul de reparare a daunelor provocate de 
criză în contextul pandemiei de COVID-19 
și de pregătire a unei redresări verzi, 
digitale și reziliente a economiei, în 
vederea repartizării rapide a resurselor 
către economia reală prin intermediul 
programelor operaționale existente. 
Resursele pentru 2020 provin dintr-o 
sporire a resurselor disponibile pentru 
coeziunea economică, socială și teritorială 
în contextul cadrului financiar multianual 
pentru 2014-2020, în timp ce resursele 
pentru 2021 și 2022 provin de la 
Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene. O parte din resursele 
suplimentare trebuie să fie alocată 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei. 
Comisia trebuie să stabilească defalcarea 
resurselor suplimentare rămase pentru 
fiecare stat membru, pe baza unei metode 
de alocare bazate pe cele mai recente date 
statistice obiective disponibile, referitoare 
la prosperitatea relativă a statelor membre 
și la amploarea efectului crizei actuale 
asupra economiilor și societăților acestora. 
Metoda de alocare trebuie să includă o 
sumă suplimentară dedicată pentru 
regiunile ultraperiferice, având în vedere 
vulnerabilitatea specifică a economiilor și 
societăților acestora. Pentru a reflecta 
caracterul evolutiv al efectelor crizei, 
defalcarea trebuie să fie revizuită în 2021 
pe baza aceleiași metode de alocare, 

(5) Trebuie să fie pusă la dispoziție o 
sumă suplimentară excepțională de 
54 806 498 104 EUR (la prețurile din 
2018) pentru angajamentul bugetar din 
fondurile structurale în cadrul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă pentru anii 
2020, 2021 și 2022 și, în situațiile motivate 
de un stat membru, și pentru anii 2023 și 
2024, cu scopul de a sprijini statele 
membre și regiunile cele mai afectate în 
efortul de reparare a daunelor provocate de 
criză în contextul pandemiei de COVID-19 
sau de pregătire a unei redresări verzi, 
digitale, sociale și reziliente a economiei, 
în vederea repartizării rapide a resurselor 
către economia reală prin intermediul 
programelor operaționale existente. 
Resursele pentru 2020 provin dintr-o 
sporire cu 5 miliarde EUR a creditelor de 
angajament la nivelul resurselor 
disponibile pentru coeziunea economică, 
socială și teritorială în contextul cadrului 
financiar multianual pentru 2014-2020, în 
timp ce resursele pentru 2021 și 2022 și, 
dacă este cazul, pentru 2023 și 2024 
provin de la Instrumentul de redresare al 
Uniunii Europene. O parte din resursele 
suplimentare trebuie să fie alocată 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei. 
Comisia trebuie să stabilească, în 
cuprinsul unui act delegat, defalcarea 
resurselor suplimentare rămase pentru 
fiecare stat membru, pe baza unei metode 
de alocare bazate pe cele mai recente date 
statistice obiective disponibile, referitoare 
la prosperitatea relativă a statelor membre 
și la amploarea efectului crizei actuale 
asupra economiilor și societăților acestora. 
Metoda de alocare trebuie să includă o 
sumă suplimentară dedicată pentru 
regiunile ultraperiferice, având în vedere 
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utilizându-se cele mai recente date 
statistice disponibile până la 19 octombrie 
2021, pentru distribuirea tranșei pe 2022 a 
resurselor suplimentare.

vulnerabilitatea specifică a economiilor și 
societăților acestora. Pentru a reflecta 
caracterul evolutiv al efectelor crizei, 
defalcarea trebuie să fie revizuită în 2021 
pe baza aceleiași metode de alocare, 
utilizându-se cele mai recente date 
statistice disponibile până la 19 octombrie 
2021, pentru distribuirea tranșei pe 2022 și, 
dacă este cazul, a tranșelor pe 2023 și 
2024 ale resurselor suplimentare.

(Adăugarea cuvântului „sociale” la 
sintagma „în contextul pandemiei de 
COVID-19 sau de pregătire a unei 
redresări verzi, digitale și reziliente a 
economiei” se aplică întregului text, 
inclusiv titlului. Adoptarea sa va impune 
modificări corespunzătoare în întregul 
text.)

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Prezentului regulament i se aplică 
normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Aceste 
norme sunt prevăzute în Regulamentul 
financiar și definesc, în particular, 
procedura de stabilire și de execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții publice, 
premii și execuție indirectă, ele prevăzând 
în același timp verificări ale 
responsabilității actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate la nivelul statului de 
drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept reprezintă o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și pentru eficacitatea 

(6) Prezentului regulament i se aplică 
normele financiare orizontale adoptate de 
Parlamentul European și de Consiliu în 
temeiul articolului 322 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Aceste 
norme sunt prevăzute în Regulamentul 
financiar și definesc, în particular, 
procedura de stabilire și de execuție a 
bugetului prin granturi, achiziții publice, 
premii și execuție indirectă, ele prevăzând 
în același timp verificări ale 
responsabilității actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate la nivelul statului de 
drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept reprezintă o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și pentru eficacitatea 
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finanțării din partea UE. finanțării din partea UE. În plus, 
flexibilitatea în ceea ce privește cheltuirea 
sumelor alocate în cadrul instrumentului 
REACT-EU creează necesitatea unui 
control specific care nu se limitează la 
autoevaluarea statelor membre, ci, 
dimpotrivă, trebuie să facă obiectul unui 
control al Comisiei, al OLAF, al EPPO și 
al Curții de Conturi.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a completa acțiunile deja 
disponibile în sfera de aplicare a FEDR, 
astfel cum a fost extinsă prin 
Regulamentele (UE) 2020/460 și (UE) 
2020/558 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului5, statelor membre trebuie să li 
se permită în continuare să utilizeze 
resursele suplimentare în principal pentru 
investiții în produse și servicii destinate 
serviciilor de sănătate, pentru furnizarea de 
sprijin sub formă de capital de lucru sau de 
sprijin pentru investiții în favoarea IMM-
urilor, pentru operațiuni care contribuie la 
tranziția către o economie digitală și verde, 
pentru infrastructuri care oferă servicii de 
bază cetățenilor sau pentru măsuri de 
sprijin economic în favoarea acelor regiuni 
care depind cel mai mult de sectoarele cel 
mai afectate de criză. Asistența tehnică 
trebuie să fie și ea sprijinită. Este oportun 
ca resursele suplimentare să se concentreze 
exclusiv asupra noului obiectiv, intitulat 
„Promovarea reparării daunelor provocate 
de criză în contextul pandemiei de 
COVID-19 și pregătirea unei redresări 
verzi, digitale și reziliente a economiei”, 
care trebuie să constituie, de asemenea, o 
prioritate de investiții unică, pentru a 
permite o programare și o implementare 

(9) Pentru a completa acțiunile deja 
disponibile în sfera de aplicare a FEDR, 
astfel cum a fost extinsă prin 
Regulamentele (UE) 2020/460 și (UE) 
2020/558 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului5, statelor membre trebuie să li 
se permită în continuare să utilizeze 
resursele suplimentare în principal pentru 
investiții în produse și servicii destinate 
serviciilor de sănătate, pentru furnizarea de 
sprijin sub formă de capital de lucru sau de 
sprijin pentru investiții în favoarea IMM-
urilor, pentru operațiuni care contribuie la 
tranziția către o economie digitală și verde, 
pentru infrastructuri care oferă servicii de 
bază cetățenilor, pentru dezvoltarea 
infrastructurii sociale sau pentru măsuri 
de sprijin economic în favoarea acelor 
regiuni care depind cel mai mult de 
sectoarele cel mai afectate de criză. 
Asistența tehnică și administrativă în 
cadrul procesului de punere în aplicare 
trebuie să fie pusă la dispoziție în mod 
sistematic tuturor statelor membre care au 
nevoie de aceasta. Este oportun ca 
resursele suplimentare să se concentreze 
exclusiv asupra noului obiectiv, intitulat 
„Promovarea reparării daunelor provocate 
de criză în contextul pandemiei de 
COVID-19 și pregătirea unei redresări 
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simplificate a resurselor suplimentare. verzi, digitale și reziliente a economiei”, 
care trebuie să constituie, de asemenea, o 
prioritate de investiții unică, pentru a 
permite o programare și o implementare 
simplificate a resurselor suplimentare.

_________________ _________________
5 Regulamentul (UE) 2020/460 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 martie 2020 de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) 
nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea 
ce privește anumite măsuri specifice 
menite să mobilizeze investiții în sistemele 
de sănătate ale statelor membre și în alte 
sectoare ale economiilor acestora ca reacție 
la epidemia de COVID-19 (Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus) 
(JO L99, 31.3.2020, p. 5); Regulamentul 
(UE) 2020/558 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea 
ce privește măsuri specifice de asigurare a 
unei flexibilități excepționale pentru 
utilizarea fondurilor structurale și de 
investiții europene ca reacție la epidemia 
de COVID-19, (JO L 130, 23.4.2020, p. 1).

5 Regulamentul (UE) 2020/460 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 martie 2020 de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) 
nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea 
ce privește anumite măsuri specifice 
menite să mobilizeze investiții în sistemele 
de sănătate ale statelor membre și în alte 
sectoare ale economiilor acestora ca reacție 
la epidemia de COVID-19 (Inițiativa 
pentru investiții ca reacție la coronavirus) 
(JO L99, 31.3.2020, p. 5); Regulamentul 
(UE) 2020/558 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea 
ce privește măsuri specifice de asigurare a 
unei flexibilități excepționale pentru 
utilizarea fondurilor structurale și de 
investiții europene ca reacție la epidemia 
de COVID-19, (JO L 130, 23.4.2020, p. 1).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În ceea ce privește FSE, statele 
membre trebuie să folosească resursele 
suplimentare în primul rând pentru 
sprijinirea menținerii locurilor de muncă, 
inclusiv prin regimuri de șomaj tehnic și 
sprijin acordat lucrătorilor independenți, 
crearea de locuri de muncă, în special 
pentru persoanele aflate în situații 
vulnerabile, acordarea de sprijin pentru 
măsurile de angajare a tinerilor, educație și 
formare, dezvoltarea competențelor și 
sporirea accesului la servicii sociale de 

(10) În ceea ce privește FSE, statele 
membre trebuie să folosească resursele 
suplimentare în primul rând pentru 
sprijinirea menținerii locurilor de muncă, 
inclusiv în zonele insulare, îndepărtate, 
rurale și slab populate, inclusiv prin 
regimuri de șomaj tehnic și sprijin acordat 
lucrătorilor independenți, crearea de locuri 
de muncă, în special pentru persoanele 
aflate în situații vulnerabile, acordarea de 
sprijin pentru măsurile de angajare a 
tinerilor, incluziunea socială, educație și 



PE653.948v02-00 10/30 AD\1211794RO.docx

RO

interes general, inclusiv pentru copii. 
Trebuie clarificat faptul că, în actualele 
circumstanțe excepționale, sprijinul în 
favoarea regimurilor de șomaj tehnic 
destinate angajaților și lucrătorilor 
independenți în contextul pandemiei de 
COVID-19 poate fi furnizat chiar și atunci 
când nu este combinat cu măsuri active pe 
piața muncii, cu excepția cazului în care 
acestea din urmă sunt impuse de legislația 
națională. Sprijinul Uniunii pentru aceste 
regimuri de șomaj tehnic trebuie să fie 
limitat în timp.

formare, dezvoltarea competențelor, și 
pentru eradicarea sărăciei, inclusiv a 
sărăciei în rândul copiilor, și pentru 
sporirea accesului la servicii universale, 
favorabile incluziunii, accesibile, inclusiv 
din punct de vedere financiar, și de 
calitate ridicată, inclusiv la servicii 
medicale și la servicii sociale de interes 
general, punând accentul în special pe 
consolidarea rezilienței sectorului 
serviciilor de îngrijire și a sectorului 
îngrijirii copiilor, și pe sporirea accesului 
pentru grupurile vulnerabile și pentru 
copii. Trebuie clarificat faptul că, în 
actualele circumstanțe excepționale, 
sprijinul în favoarea regimurilor de șomaj 
tehnic destinate angajaților și lucrătorilor 
independenți în contextul pandemiei de 
COVID-19 poate fi furnizat chiar și atunci 
când nu este combinat cu măsuri active pe 
piața muncii, cu excepția cazului în care 
acestea din urmă sunt impuse de legislația 
națională. Sprijinul Uniunii pentru aceste 
regimuri de șomaj tehnic trebuie să fie 
limitat în timp.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Deoarece închiderea temporară a 
frontierelor dintre statele membre a creat 
dificultăți considerabile pentru 
comunitățile transfrontaliere, statele 
membre ar trebui să dedice cel puțin 7 % 
din resursele suplimentare sprijinirii 
proiectelor transfrontaliere, utilizând 
proiectele de cooperare Interreg existente 
sau creând altele noi.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cu scopul de a se asigura faptul că 
statele membre dispun de mijloace 
financiare suficiente pentru implementarea 
rapidă a unor acțiuni de reparare a daunelor 
provocate de criză în contextul pandemiei 
de COVID-19 și pentru pregătirea unei 
redresări verzi, digitale și reziliente a 
economiei, este necesar să se asigure un 
nivel mai ridicat al plății prefinanțării 
inițiale pentru implementarea rapidă a 
acțiunilor sprijinite de resursele 
suplimentare. Prefinanțarea inițială care 
urmează să fie plătită trebuie să asigure 
faptul că statele membre dispun de 
mijloace pentru a prevedea, după caz, 
efectuarea de plăți în avans către 
beneficiari și pentru a asigura rambursarea 
rapidă a beneficiarilor după depunerea 
cererilor de plată. 

(11) Cu scopul de a se asigura faptul că 
statele membre dispun de mijloace 
financiare suficiente pentru implementarea 
rapidă a unor acțiuni de reparare a daunelor 
provocate de criză în contextul pandemiei 
de COVID-19 și al consecințelor sociale 
ale acesteia și pentru pregătirea unei 
redresări verzi, digitale și reziliente a 
economiei, este necesar să se asigure un 
nivel mai ridicat al plății prefinanțării 
inițiale sau, dacă este cazul, al 
prefinanțării anuale, pentru 
implementarea rapidă a acțiunilor sprijinite 
de resursele suplimentare. Prefinanțarea 
inițială care urmează să fie plătită trebuie 
să asigure faptul că statele membre dispun 
de mijloace pentru a prevedea, după caz, 
efectuarea de plăți în avans către 
beneficiari și pentru a asigura rambursarea 
rapidă a beneficiarilor după depunerea 
cererilor de plată. 

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Statele membre trebuie să aibă 
flexibilitatea de a aloca resursele 
suplimentare către noi programe 
operaționale dedicate sau către noi axe 
prioritare în cadrul programelor existente. 
Pentru a permite o implementare rapidă, în 
ceea ce privește noile programe 
operaționale dedicate, nu este permisă 
identificarea altor autorități decât a celor 
deja desemnate pentru actualele programe 
operaționale sprijinite de FEDR, de FSE 
sau de Fondul de coeziune. Nu trebuie 

(12) Statele membre trebuie să aibă 
flexibilitatea de a aloca resursele 
suplimentare către noi programe 
operaționale dedicate sau către noi axe 
prioritare în cadrul programelor existente, 
după consultarea cu autoritățile regionale 
și locale. Pentru a permite o implementare 
rapidă, în ceea ce privește noile programe 
operaționale dedicate, nu este permisă 
identificarea altor autorități decât a celor 
deja desemnate pentru actualele programe 
operaționale sprijinite de FEDR, de FSE 
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impusă efectuarea unei evaluări ex ante de 
către statele membre, iar elementele 
necesare pentru prezentarea spre aprobarea 
Comisiei a programului operațional trebuie 
să fie limitate.

sau de Fondul de coeziune. Nu trebuie 
impusă efectuarea unei evaluări ex ante de 
către statele membre, iar elementele 
necesare pentru prezentarea spre aprobarea 
Comisiei a programului operațional trebuie 
să fie limitate, pentru a permite o 
aprobare rapidă a programelor și o 
reducere maximă a timpului de demarare.

 

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a permite statelor membre să 
repartizeze rapid resursele suplimentare 
destinate reparării daunelor provocate de 
criză în contextul pandemiei de COVID-19 
și pregătirii unei redresări verzi, digitale și 
reziliente a economiei în perioada actuală 
de programare, se justifică scutirea statelor 
membre, în mod excepțional, de 
necesitatea de a respecta atât 
condiționalitățile și cerințele ex ante 
referitoare la rezerva de performanță, la 
aplicarea cadrului de performanță și la 
concentrarea tematică, în raport și cu 
pragurile stabilite pentru dezvoltarea 
urbană durabilă pentru FEDR, cât și 
cerințele privind pregătirea a unei strategii 
de comunicare pentru resursele 
suplimentare. Este totuși necesar ca statele 
membre să efectueze cel puțin o evaluare 
până la 31 decembrie 2024 pentru a 
determina eficacitatea, eficiența și impactul 
resurselor suplimentare, precum și modul 
în care acestea au contribuit la atingerea 
țintelor noului obiectiv tematic dedicat. 
Pentru a facilita disponibilitatea unor 
informații comparabile la nivelul Uniunii, 
statele membre sunt încurajate să utilizeze 
indicatorii specifici ai programului, puși la 
dispoziție de către Comisie. În plus, în 
îndeplinirea responsabilităților care le revin 

(14) Pentru a permite statelor membre să 
repartizeze rapid resursele suplimentare 
destinate reparării daunelor provocate de 
criză în contextul pandemiei de COVID-19 
și pregătirii unei redresări verzi, digitale și 
reziliente a economiei în perioada actuală 
de programare, se justifică scutirea statelor 
membre, în mod excepțional, de 
necesitatea de a respecta atât 
condiționalitățile și cerințele ex ante 
referitoare la rezerva de performanță, la 
aplicarea cadrului de performanță și la 
concentrarea tematică, în raport și cu 
pragurile stabilite pentru dezvoltarea 
urbană durabilă pentru FEDR, cât și 
cerințele privind pregătirea a unei strategii 
de comunicare pentru resursele 
suplimentare. Prin urmare, se justifică 
efortul de consolidare a evaluărilor 
efectuate pe durata unui program, 
întreprins pentru a asigura faptul că banii 
Uniunii sunt cheltuiți în mod eficient și în 
sprijinul obiectivelor stabilite, mai precis 
al acțiunilor de reparare a daunelor 
provocate de criză în contextul pandemiei 
de COVID-19 și al pregătirii unei 
redresări verzi, digitale și reziliente a 
economiei. Comisia ar trebui să efectueze 
o evaluare până la 31 decembrie 2023 și, 
din nou, până la 31 decembrie 2025 
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în ceea ce privește informarea, 
comunicarea și vizibilitatea, statele 
membre și autoritățile de gestionare trebuie 
să sporească vizibilitatea măsurilor și a 
resurselor excepționale introduse de 
Uniune, asigurându-se, în particular, că 
beneficiarii potențiali, beneficiarii, 
participanții, destinatarii finali ai 
instrumentelor financiare și publicul larg 
sunt conștienți de existența, volumul și 
sprijinul suplimentar provenit din resursele 
suplimentare.

pentru a determina eficacitatea, eficiența 
și impactul resurselor suplimentare, 
precum și modul în care acestea au 
contribuit la atingerea țintelor noului 
obiectiv tematic dedicat. Este necesar ca 
statele membre să efectueze cel puțin o 
evaluare până la 31 decembrie 2024, sau 
până la 31 decembrie 2026 în cazul în 
care resursele suplimentare pentru 
angajamente bugetare sunt puse la 
dispoziție în 2023 și 2024, pentru a 
determina eficacitatea, eficiența, caracterul 
incluziv și impactul resurselor 
suplimentare, precum și modul în care 
acestea au contribuit la atingerea țintelor 
noului obiectiv tematic dedicat. Raportul 
elaborat ar trebui să prezinte în mod 
detaliat sprijinul primit de fiecare sector și 
regiune în parte și de beneficiarii finali, 
precum și cuantumul sprijinului primit. 
Pentru a facilita disponibilitatea unor 
informații comparabile la nivelul Uniunii, 
statele membre utilizează indicatorii 
specifici ai programului, puși la dispoziție 
de către Comisie. În plus, în îndeplinirea 
responsabilităților care le revin în ceea ce 
privește informarea, comunicarea și 
vizibilitatea, statele membre și autoritățile 
de gestionare trebuie să sporească 
vizibilitatea măsurilor și a resurselor 
excepționale introduse de Uniune, 
asigurându-se, în particular, că beneficiarii 
potențiali, beneficiarii, participanții, 
destinatarii finali ai instrumentelor 
financiare și publicul larg sunt conștienți 
de existența, volumul și sprijinul 
suplimentar provenit din resursele 
suplimentare.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a permite direcționarea 
acestor resurse suplimentare către zonele 

(15) Pentru a permite direcționarea 
acestor resurse suplimentare către zonele 
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geografice unde sunt cel mai necesare, ca 
măsură excepțională și fără a aduce 
atingere normelor generale de alocare a 
resurselor fondurilor structurale, resursele 
suplimentare alocate către FEDR și FSE nu 
trebuie defalcate pe categorii de regiuni. 
Cu toate acestea, se așteaptă ca statele 
membre să țină seama de diferitele nevoi 
regionale și niveluri de dezvoltare, astfel 
încât să asigure faptul că regiunile mai 
puțin dezvoltate sunt menținute în centrul 
atenției, în conformitate cu obiectivele de 
coeziune economică, socială și teritorială 
prevăzute la articolul 173 din TFUE. De 
asemenea, statele membre trebuie să 
implice autoritățile locale și regionale, 
precum și organismele relevante 
reprezentând societatea civilă, în 
conformitate cu principiile parteneriatului.

geografice unde sunt cel mai necesare, ca 
măsură excepțională și fără a aduce 
atingere normelor generale de alocare a 
resurselor fondurilor structurale, resursele 
suplimentare alocate către FEDR și FSE nu 
trebuie defalcate pe categorii de regiuni. 
Cu toate acestea, se așteaptă ca statele 
membre să țină seama de diferitele nevoi 
regionale rezultate ca urmare a impactului 
pandemiei de COVID-19, precum și de 
nivelurile de dezvoltare, astfel încât să 
asigure faptul că regiunile mai puțin 
dezvoltate sunt menținute în mod 
echilibrat în centrul atenției, în 
conformitate cu obiectivele de coeziune 
economică, socială și teritorială prevăzute 
la articolul 173 din TFUE. De asemenea, 
statele membre trebuie să implice 
autoritățile locale și regionale, precum și 
organismele relevante reprezentând 
partenerii sociali și societatea civilă, 
inclusiv organizațiile neguvernamentale și 
organismele responsabile de promovarea 
incluziunii sociale, a egalității de gen și a 
nediscriminării, în conformitate cu 
principiile parteneriatului. În demersul său 
de evaluare a punerii în aplicare a 
REACT-EU, Comisia ar trebui să 
evalueze nivelul de coordonare dintre 
autoritățile naționale și autoritățile locale 
și regionale în definirea sferei de aplicare 
și a cuantumului asistenței solicitate în 
temeiul REACT-EU.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Având în vedere pandemia de 
COVID-19 și necesitatea de a soluționa 
urgent criza de sănătate publică aferentă, 
se consideră necesar să se facă uz de 
excepția de la perioada de opt săptămâni 
prevăzută la articolul 4 din Protocolul 
nr. 1 privind rolul parlamentelor 

eliminat
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naționale în Uniunea Europeană, anexat 
la Tratatul privind Uniunea Europeană, 
la Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și la Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei 
Atomice.

Justificare

Deși prezenta propunere este caracterizată de urgență, parlamentele naționale pot, totuși, 
beneficia de termenul obișnuit de opt săptămâni.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. La articolul 4 alineatul (2), se 
adaugă următorul paragraf:
„Respectarea statului de drept este o 
condiție prealabilă esențială pentru a 
beneficia de finanțare din partea Uniunii. 
Se aplică normele adoptate în temeiul 
articolului 322 din TFUE privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre.”

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 91 – alineatul 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pe lângă resursele globale 
menționate la alineatul (1), sunt puse la 
dispoziție și alocate către FEDR și FSE 
resurse suplimentare în valoare de 
5 000 000 000 EUR la prețurile curente, 

1a. Pe lângă resursele globale 
menționate la alineatul (1), sunt puse la 
dispoziție și alocate către FEDR și FSE 
resurse suplimentare în valoare de 
4 805 843 906 EUR la prețurile din 2018, 
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destinate coeziunii economice, sociale și 
teritoriale în cadrul angajamentului bugetar 
pentru anul 2020.

destinate coeziunii economice, sociale și 
teritoriale în cadrul angajamentului bugetar 
pentru anul 2020.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92a – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [ERI] trebuie să fie 
implementate în cadrul fondurilor 
structurale cu o sumă de 
53 272 800 000 EUR la prețurile curente, 
provenită din suma menționată la articolul 
3 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din 
regulamentul respectiv, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 4 alineatele (3), (4) 
și (8) din același regulament.

Măsurile menționate la articolul 2 din 
Regulamentul [ERI] trebuie să fie 
implementate în cadrul fondurilor 
structurale cu o sumă de 
50 000 654 198 EUR la prețurile din 2018, 
provenită din suma menționată la articolul 
3 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din 
regulamentul respectiv, sub rezerva 
dispozițiilor articolului 4 alineatele (3), (4) 
și (8) din același regulament.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92a – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste resurse suplimentare pentru 2021 și 
2022 constituie venituri alocate externe în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (5) 
din Regulamentul financiar.

Aceste resurse suplimentare pentru 2021 și 
2022 constituie venituri alocate externe în 
conformitate cu articolul 21 alineatul (5) 
din Regulamentul financiar. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 149 pentru a 
modifica prezentul regulament, pe baza 
datelor statistice colectate și a evoluțiilor 
viitoare legate de redresarea în urma 
crizei economice provocate de COVID-19, 
în vederea prelungirii măsurilor de 
flexibilitate din cadrul REACT-EU pentru 
anii 2023 și 2024.
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resurse suplimentare și măsuri de 
implementare excepționale pentru 
obiectivul privind investițiile pentru 
creștere economică și locuri de muncă, cu 
scopul de a oferi asistență pentru 
promovarea reparării daunelor provocate 
de criză în contextul pandemiei de 
COVID-19 și pentru pregătirea unei 
redresări verzi, digitale și reziliente a 
economiei (REACT-EU)

Resurse suplimentare și măsuri de 
implementare excepționale pentru 
obiectivul privind investițiile pentru 
creștere economică și locuri de muncă, cu 
scopul de a oferi asistență pentru 
promovarea reparării daunelor provocate 
de criză în contextul pandemiei de 
COVID-19 și al consecințelor acesteia și 
pentru pregătirea unei redresări verzi, 
digitale și reziliente a economiei (REACT-
EU)

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Resursele suplimentare menționate 
la articolul 91 alineatul (1a) și la articolul 
92a (denumite în continuare „resursele 
suplimentare”) trebuie să fie puse la 
dispoziție în temeiul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă, cu scopul de a oferi 
asistență pentru promovarea reparării 
daunelor provocate de criză în contextul 
pandemiei de COVID-19 și pentru 
pregătirea unei redresări verzi, digitale și 
reziliente a economiei (REACT-EU). 
Resursele suplimentare trebuie să fie 
utilizate pentru implementarea asistenței 
tehnice în temeiul alineatului (6) de la 
prezentul articol și a operațiunilor de 

1. Resursele suplimentare menționate 
la articolul 91 alineatul (1a) și la articolul 
92a (denumite în continuare „resursele 
suplimentare”) trebuie să fie puse la 
dispoziție în temeiul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă, iar cel puțin 5 % din 
resursele respective trebuie să fie puse la 
dispoziție în temeiul obiectivului privind 
cooperarea teritorială europeană. În 
ambele cazuri, resursele suplimentare 
trebuie utilizate cu scopul de a oferi 
asistență pentru promovarea reparării 
daunelor provocate de criză în contextul 
pandemiei de COVID-19 și pentru 
pregătirea unei redresări verzi, digitale și 
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implementare a obiectivului tematic 
prevăzut la alineatul (10) de la prezentul 
articol.

reziliente a economiei (REACT-EU). 
Resursele suplimentare trebuie să fie 
utilizate pentru implementarea asistenței 
tehnice în temeiul alineatului (6) de la 
prezentul articol și a operațiunilor de 
implementare a obiectivului tematic 
prevăzut la alineatul (9) de la prezentul 
articol.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 2 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 2020: 5 000 000 000 EUR; – 2020: 5 000 000 000 EUR la 
prețurile curente (4 805 843 906 EUR la 
prețurile din 2018);

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 2 – paragraful 1 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 2021: 42 434 400 000 EUR; – 2021: 42 434 400 000 EUR la 
prețurile curente (39 987 184 320 EUR la 
prețurile din 2018);

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 2 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– 2022: 10 820 400 000 EUR. — 2022: 10 820 400 000 EUR la 
prețurile curente (9 996 674 058 EUR la 
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prețurile din 2018);

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Resursele suplimentare pentru anii 2021 și 
2022 trebuie să fie puse la dispoziție din 
resursele suplimentare prevăzute la 
articolul 92a. Resursele suplimentare 
prevăzute la articolul 92a trebuie să 
sprijine și cheltuieli administrative în 
valoare de până la 18 000 000 EUR la 
prețurile curente.

Resursele suplimentare pentru anii 2021 și 
2022 trebuie să fie puse la dispoziție din 
resursele suplimentare prevăzute la 
articolul 92a. Prin revizuirea prezentului 
regulament printr-un act delegat și pe 
baza unei cereri motivate din partea unui 
stat membru, resursele suplimentare pot fi 
puse la dispoziție și pentru angajamente 
bugetare în 2023 și 2024. Resursele 
suplimentare prevăzute la articolul 92a 
trebuie să sprijine și cheltuieli 
administrative în valoare de până la 18 000 
000 EUR la prețurile curente (16 795 821 
EUR la prețurile din 2018).

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Asistența tehnică la inițiativa 
Comisiei trebuie să facă obiectul unei 
alocări reprezentând 0,35 % din resursele 
suplimentare.

3. Asistența tehnică la inițiativa 
Comisiei trebuie să facă obiectul unei 
alocări reprezentând minimum 0,35 % din 
resursele suplimentare, acordând o atenție 
specială statelor membre care au fost mai 
puternic afectate de pandemia de COVID-
19 și statelor membre cu rate mai scăzute 
de absorbție și de implementare.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia adoptă o decizie, prin acte 
de punere în aplicare, privind stabilirea 
defalcării resurselor suplimentare cu titlul 
de credite bugetare din fondurile 
structurale pentru anii 2020 și 2021 pentru 
fiecare stat membru, în conformitate cu 
criteriile și metodologia prevăzute în anexa 
VIIa. Această decizie se revizuiește în 
2021 pentru a se stabili defalcarea 
resurselor suplimentare pentru anul 2022, 
pe baza datelor disponibile până la 19 
octombrie 2021.

4. Comisia este împuternicită să 
adopte un act delegat în conformitate cu 
articolul 149 privind stabilirea defalcării 
resurselor suplimentare cu titlul de credite 
bugetare din fondurile structurale pentru 
anii 2020 și 2021 pentru fiecare stat 
membru, în conformitate cu criteriile și 
metodologia prevăzute în anexa VIIa. 
Actul delegat în cauză se revizuiește în 
2021 pentru a se stabili defalcarea 
resurselor suplimentare pentru anul 2022, 
pe baza datelor disponibile până la 19 
octombrie 2021. Dacă este cazul, acesta se 
revizuiește și în 2022 în raport cu 
angajamentele bugetare pe 2023 și 2024, 
pe baza celor mai recente date statistice 
disponibile, asigurând faptul că nu sunt 
afectate negativ programele operaționale. 

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 5 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare stat membru trebuie să aloce 
programelor operaționale resursele 
suplimentare disponibile pentru 
programare în cadrul FEDR și al FSE.

Fiecare stat membru trebuie să aloce 
programelor operaționale resursele 
suplimentare disponibile pentru 
programare în cadrul FEDR și al FSE, 
implicând autoritățile locale și regionale, 
precum și organismele competente care 
reprezintă societatea civilă, în 
conformitate cu principiul 
parteneriatului. Cel puțin 5 % din 
resursele suplimentare se utilizează 
pentru proiecte transfrontaliere. Cota 
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corespunzătoare FSE nu trebuie să fie 
redusă sub nivelul de 23,1 % stabilit de 
obligația legală în vigoare. În contextul 
acestei alocări, se ține seama de numărul 
cumulat de cazuri de infectare cu 
COVID-19 calculat pentru regiunile de 
nivel NUTS 3, concentrând alocările de 
resurse suplimentare în regiunile de nivel 
NUTS 3 care înregistrează cele mai multe 
cazuri.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul aplicării articolului 134 alineatul 
(2) pentru prefinanțarea anuală din anii 
2021, 2022 și 2023, valoarea sprijinului 
acordat de fonduri programului operațional 
pentru întreaga perioadă de programare 
trebuie să includă resursele suplimentare.

În sensul aplicării articolului 134 alineatul 
(2) pentru prefinanțarea anuală din anii 
2021, 2022 și 2023, și, dacă este cazul, 
2024, valoarea sprijinului acordat de 
fonduri programului operațional pentru 
întreaga perioadă de programare trebuie să 
includă resursele suplimentare.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 7 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la al doilea paragraf și 
pe baza unei cereri motivate din partea 
unui stat membru, prefinanțarea anuală 
pentru anii 2022-2023 sau, dacă este 
cazul, 2024 poate să reprezinte până la 
50% din resursele suplimentare alocate 
programelor în cadrul noului obiectiv 
tematic menționat la alineatul (9).
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 8 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot aloca resursele 
suplimentare fie uneia sau mai multor axe 
prioritare separate din cadrul unui program 
sau al unor programe operaționale 
existente, fie unui program operațional nou 
menționat la alineatul (11). Prin derogare 
de la dispozițiile articolului 26 alineatul 
(1), programul trebuie să acopere perioada 
până la 31 decembrie 2022, sub rezerva 
dispozițiilor alineatului (4) de mai sus.

Statele membre pot aloca resursele 
suplimentare fie uneia sau mai multor axe 
prioritare separate din cadrul unui program 
sau al unor programe operaționale 
existente, fie unui program operațional nou 
menționat la alineatul (10). Prin derogare 
de la dispozițiile articolului 26 alineatul 
(1), programul trebuie să acopere perioada 
până la 31 decembrie 2022 sau până la 31 
decembrie 2024, în cazul în care se aplică 
derogarea menționată la alineatul (2) al 
treilea paragraf din prezentul articol, sub 
rezerva dispozițiilor alineatului (4) de mai 
sus.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 8 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește FEDR, resursele 
suplimentare trebuie să fie utilizate în 
primul rând pentru a sprijini investițiile în 
produse și servicii destinate serviciilor de 
sănătate, pentru a oferi sprijin sub formă de 
capital de lucru sau sprijin pentru investiții 
în favoarea IMM-urilor, pentru investiții 
care să contribuie la tranziția către o 
economie digitală și verde, pentru investiții 
în infrastructura care oferă servicii de bază 
cetățenilor, precum și pentru măsuri 
economice în regiunile care depind cel mai 
mult de sectoarele cel mai afectate de criză.

În ceea ce privește FEDR, resursele 
suplimentare trebuie să fie utilizate în 
primul rând pentru a sprijini investițiile în 
produse și servicii destinate serviciilor de 
sănătate, pentru a oferi sprijin sub formă de 
capital de lucru sau sprijin pentru investiții 
în favoarea IMM-urilor, pentru investiții 
care să contribuie la tranziția către o 
economie digitală și verde, pentru investiții 
în infrastructura care oferă servicii de bază 
cetățenilor, inclusiv în zonele insulare, 
îndepărtate, rurale și slab populate, 
precum și pentru măsuri economice în 
regiunile care depind cel mai mult de 
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sectoarele cel mai afectate de criză.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 8 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește FSE, resursele 
suplimentare trebuie să fie utilizate în 
primul rând pentru a sprijini menținerea 
locurilor de muncă, inclusiv prin regimuri 
de șomaj tehnic și sprijin acordat 
lucrătorilor independenți, chiar și atunci 
când sprijinul respectiv nu este combinat 
cu măsuri active pe piața muncii, cu 
excepția cazului în care acestea din urmă 
sunt impuse de legislația națională. 
Resursele suplimentare trebuie să sprijine, 
de asemenea, crearea de locuri de muncă – 
în special pentru persoanele aflate în 
situații vulnerabile – măsurile de angajare a 
tinerilor, educația și formarea profesională, 
dezvoltarea competențelor – în special 
pentru a sprijini dubla tranziție verde și 
digitală și pentru a spori accesul la 
serviciile sociale de interes general, 
inclusiv pentru copii.

În ceea ce privește FSE, resursele 
suplimentare trebuie să fie utilizate în 
primul rând pentru a sprijini menținerea 
locurilor de muncă, inclusiv în zonele 
insulare, îndepărtate, rurale și slab 
populate, inclusiv prin regimuri de șomaj 
tehnic și sprijin acordat lucrătorilor 
independenți, chiar și atunci când sprijinul 
respectiv nu este combinat cu măsuri active 
pe piața muncii, cu excepția cazului în care 
acestea din urmă sunt impuse de legislația 
națională. Resursele suplimentare trebuie 
să sprijine, de asemenea, crearea de locuri 
de muncă – în special pentru persoanele 
aflate în situații vulnerabile – măsurile de 
angajare a tinerilor, educația și formarea 
profesională, dezvoltarea competențelor – 
în special pentru a sprijini dubla tranziție 
verde și digitală și pentru a spori accesul la 
serviciile sociale de interes general, 
inclusiv pentru copii. În acest context, în 
anumite cazuri, repararea și construirea 
infrastructurilor critice, cum ar fi 
spitalele și drumurile, reprezintă un 
mijloc de accelerare a redresării 
economice și de amplificare a utilității 
investițiilor în politica de coeziune, și, 
prin urmare, nu trebuie neglijate.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 9 – paragraful 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Planul de finanțare revizuit prevăzut la 
articolul 96 alineatul (2) litera (d) trebuie 
să stabilească alocarea resurselor 
suplimentare pentru anii 2020, 2021 și, 
după caz, 2022, fără identificarea de sume 
destinate rezervei de performanță și fără 
niciun fel de defalcare pe categorii a 
regiunilor.

Planul de finanțare revizuit prevăzut la 
articolul 96 alineatul (2) litera (d) trebuie 
să stabilească alocarea resurselor 
suplimentare pentru anii 2020, 2021 și, 
după caz, 2022, 2023 și 2024, fără 
identificarea de sume destinate rezervei de 
performanță și fără niciun fel de defalcare 
pe categorii a regiunilor.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 10 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se instituie un astfel de 
program operațional nou, numai autoritățile 
desemnate în cadrul programelor 
operaționale în curs sprijinite de FEDR, de 
FSE și de Fondul de coeziune pot fi 
identificate de statele membre în sensul 
articolului 96 alineatul (5) litera (a).

Atunci când se instituie un astfel de 
program operațional nou, numai autoritățile 
desemnate în cadrul programelor 
operaționale în curs sprijinite de FEDR, de 
FSE și de Fondul de coeziune pot fi 
identificate de statele membre în sensul 
articolului 96 alineatul (5) litera (a), în 
urma consultării cu autoritățile regionale 
și locale.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 10 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolul 29 alineatele 
(3) și (4) și de la articolul 30 alineatul (2), 
Comisia aprobă noile programe 
operaționale specifice și modificările 
aduse programelor existente în termen de 
10 zile lucrătoare de la prezentarea 
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acestora de către un stat membru.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 11 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
56 alineatul (3) și ale articolului 114 
alineatul (2), statele membre trebuie să se 
asigure că, până la 31 decembrie 2024, este 
efectuată cel puțin o evaluare a utilizării 
resurselor suplimentare pentru a determina 
eficacitatea, eficiența, impactul și 
contribuția lor la obiectivul tematic 
menționat la alineatul (10) de la prezentul 
articol.

Comisia realizează o evaluare astfel cum 
se prevede la articolul 56 alineatul (4). 
Prin derogare de la dispozițiile articolului 
56 alineatul (3) și ale articolului 114 
alineatul (2), statele membre trebuie să se 
asigure că, până la 31 decembrie 2024, sau 
până la 31 decembrie 2026 în cazul în 
care se aplică derogarea menționată la 
alineatul (2) al treilea paragraf din 
prezentul articol, este efectuată cel puțin o 
evaluare a utilizării resurselor suplimentare 
pentru a determina eficacitatea, eficiența, 
impactul și contribuția lor la obiectivul 
tematic menționat la alineatul (9) de la 
prezentul articol.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. Toate programele puse în aplicare 
în cadrul REACT-EU asigură egalitatea 
de gen pe tot parcursul pregătirii, punerii 
în aplicare, monitorizării și evaluării lor. 
Acestea asigură, de asemenea, egalitatea 
de șanse pentru toți, fără nicio 
discriminare pe bază de sex, rasă, culoare, 
origine etnică sau socială, caracteristici 
genetice, limbă, religie sau convingeri, 
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opinii politice sau de orice altă natură, 
apartenența la o minoritate națională, 
avere, naștere, handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, consolidând astfel 
incluziunea socială și reducând 
inegalitățile.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 13 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În îndeplinirea responsabilităților care le 
revin în ceea ce privește informarea, 
comunicarea și vizibilitatea în conformitate 
cu articolul 115 alineatele (1) și (3) și cu 
anexa XII, statele membre și autoritățile de 
gestionare trebuie să se asigure că 
beneficiarii potențiali, beneficiarii, 
participanții, destinatarii finali ai 
instrumentelor financiare și publicul larg 
sunt conștienți de existența, volumul și 
sprijinul suplimentar provenit din resursele 
suplimentare.

În îndeplinirea responsabilităților care le 
revin în ceea ce privește informarea, 
comunicarea și vizibilitatea în conformitate 
cu articolul 115 alineatele (1) și (3) și cu 
anexa XII, Comisia, statele membre și 
autoritățile de gestionare trebuie să se 
asigure că beneficiarii potențiali, 
beneficiarii, participanții, destinatarii finali 
ai instrumentelor financiare și publicul larg 
sunt conștienți de existența, volumul și 
sprijinul suplimentar provenit din resursele 
suplimentare.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. Cel târziu până la sfârșitul anului 
2022, Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului o evaluare a 
punerii în aplicare a resurselor 
suplimentare menționate la alineatul (2). 
Această evaluare obligatorie este însoțită, 
după caz, de o propunere legislativă de 
revizuire a prezentului regulament, cu 



AD\1211794RO.docx 27/30 PE653.948v02-00

RO

scopul de a asigura utilizarea integrală a 
acestor resurse suplimentare.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Statele membre monitorizează tipurile de 
măsuri finanțate și beneficiarii și 
destinatarii finali ai alocărilor și 
informează Comisia în consecință, fără a 
crea o sarcină administrativă 
disproporționată.
Până cel târziu la 31 decembrie 2023, 
Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport de 
evaluare privind REACT-EU, care să 
vizeze angajamentele bugetare pentru 
anii 2020, 2021 și 2022. Raportul 
respectiv conține informații privind 
realizarea obiectivelor programului 
REACT-EU, eficiența cu care au fost 
utilizate resursele acestuia, tipurile de 
măsuri finanțate, beneficiarii și 
destinatarii finali ai alocărilor financiare 
și valoarea sa adăugată europeană în 
ceea ce privește contribuția la redresarea 
economică.
Până la 31 decembrie 2025, Comisia 
transmite Parlamentului European și 
Consiliului un raport de evaluare 
suplimentar, care vizează angajamentele 
bugetare pentru anii 2023 și 2024, în 
temeiul derogării menționate la articolul 
92b alineatul (2) al treilea paragraf din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

Justificare

Deși, din punct de vedere tehnic, REACT-EU nu reprezintă decât o modificare a 
Regulamentului privind dispozițiile comune pentru 2014-2020, acesta pune la dispoziție sume 
noi considerabile, reducând totodată sarcinile administrative și, prin urmare, controlul 
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cheltuielilor. De aceea, este oportun ca serviciile Comisiei să evalueze efectul acestor măsuri, 
pentru a putea contribui în mod util la planificarea politicii de coeziune în viitor.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Anexa VIIa – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Regulile descrise la alineatul (1) nu 
trebuie să aibă ca rezultat alocări per stat 
membru pentru întreaga perioadă 2020-
2022 mai mari decât

2. Regulile descrise la alineatul (1) nu 
trebuie să aibă ca rezultat alocări per stat 
membru pentru întreaga perioadă 2020-
2024 mai mari decât
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