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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 prin programarea 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 regularitate 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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Amendamentul 1

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.

Or. en

Amendamentul 2

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 

(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, 
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 
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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, 
utilizându-se cele mai recente date 
statistice disponibile până la 19 octombrie 
2021, pentru distribuirea tranșei pe 2022 a 
resurselor suplimentare.

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 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 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, 
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.

Or. en
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Amendamentul 3

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 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. 

Or. en

Amendamentul 4

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 

(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 
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operaționale sprijinite de FEDR, de FSE 
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.

operaționale sprijinite de FEDR, de FSE 
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 înființare.

Or. en

Amendamentul 5

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 

(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, 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 și impactul resurselor 
suplimentare, precum și modul în care 
acestea au contribuit la atingerea țintelor 
noului obiectiv tematic dedicat. Pentru a 
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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.

facilita disponibilitatea unor informații 
comparabile la nivelul Uniunii, statele 
membre sunt încurajate să utilizeze 
indicatorii specifici ai programului, puși la 
dispoziție de către Comisie și ar trebui să 
urmărească tipurile de măsuri finanțate și 
beneficiarii și destinatarii finali ai 
alocărilor și să informeze Comisia în 
consecință, fără a crea o sarcină 
administrativă disproporționată. În plus, 
în îndeplinirea responsabilităților care le 
revin în ceea ce privește informarea, 
comunicarea și vizibilitatea, Comisia, 
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.

Or. en

Amendamentul 6

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 
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.

eliminat
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Justificare

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

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92 b – 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 derogare de la primul 
paragraf, pe baza unei cereri motivate din 
partea unui stat membru, resursele 
suplimentare pot fi puse la dispoziție și 
pentru angajamente bugetare pe 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.

Or. en

Amendamentul 8

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

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 
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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.

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. 

Or. en

Amendamentul 9

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

Or. en

Amendamentul 10

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

Prin derogare de la al doilea paragraf, 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).

Or. en

Amendamentul 11

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

Or. en
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Amendamentul 12

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

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.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92 b – 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 
acestora de către un stat membru.

Or. en
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Amendamentul 14

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

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.

Or. en

Amendamentul 15

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

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 
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sprijinul suplimentar provenit din resursele 
suplimentare.

sprijinul suplimentar provenit din resursele 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 16

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 alocațiilor 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.

Or. en
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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 
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.


