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Amendamentul 73
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolele 120 și 
121 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (denumit în continuare 
„tratatul”), statele membre trebuie să își 
conducă politicile economice în așa fel 
încât să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii și în contextul 
orientărilor generale formulate de 
Consiliu. În temeiul articolului 148 din 
tratat, statele membre trebuie să pună în 
aplicare politici de ocupare a forței de 
muncă care țin seama de liniile directoare 
privind ocuparea forței de muncă. Prin 
urmare, coordonarea politicilor 
economice ale statelor membre constituie 
o chestiune de interes comun.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 74
Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu articolele 120 și 
121 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (denumit în continuare 
„tratatul”), statele membre trebuie să își 
conducă politicile economice în așa fel 
încât să contribuie la îndeplinirea 
obiectivelor Uniunii și în contextul 
orientărilor generale formulate de 
Consiliu. În temeiul articolului 148 din 
tratat, statele membre trebuie să pună în 
aplicare politici de ocupare a forței de 

eliminat
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muncă care țin seama de liniile directoare 
privind ocuparea forței de muncă. Prin 
urmare, coordonarea politicilor 
economice ale statelor membre constituie 
o chestiune de interes comun.

Or. en

Amendamentul 75
Joachim Kuhs

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 175 din tratat prevede, 
printre altele, că statele membre ar trebui 
să își coordoneze politicile economice în 
vederea realizării obiectivelor privind 
coeziunea economică, socială și teritorială 
menționate la articolul 174.

eliminat

Or. en

Amendamentul 76
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în UE și în lume. În Uniune, au 
apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
sociale și economice negative este necesar 
un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice și sociale pentru 
anii următori în UE și în lume. În Uniune, 
au apărut noi provocări și priorități, legate 
de criză, care pun accentul în principal pe 
redresare și reziliență. Pentru a face față 
consecințelor sociale și economice cu care 
se confruntă statele membre, precum și 
pentru a atenua efectele sociale și 
economice negative este necesar un 
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Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă și pentru a depăși 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară, 
din 2008, au demonstrat că dezvoltarea 
unor economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice și 
sustenabile ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. În 
același timp, acestea au indicat cu 
claritate nevoia unor răspunsuri rapide și 
coerente la șocurile externe majore care 
necesită pregătirea sistemelor sanitare, a 
serviciilor și sectoarelor publice esențiale, 
precum și existența unor mecanisme de 
protecție socială eficace. Reformele de 
îmbunătățire a creșterii și investițiile 
menite să remedieze deficiențele 
structurale ale economiilor și ale 
societăților și să le consolideze reziliența 
vor fi, prin urmare, esențiale pentru a 
readuce economiile și societățile pe o 
traiectorie de redresare echitabilă, 
favorabilă incluziunii și durabilă și pentru 
a depăși divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune și care au 
fost exacerbate din cauza pandemiei.

Or. en

Amendamentul 77
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Apariția COVID-19 la începutul 
anului 2020 a modificat perspectivele 
economice pentru anii următori în Uniune 
și în lume. În Uniune, au apărut noi 
priorități, legate de criză, care pun accentul 
în principal pe redresare și reziliență. 
Pentru a face față consecințelor economice 
cu care se confruntă statele membre, 

(3) Apariția COVID-19 la începutul 
anului 2020, precum și blocarea 
economiei, au modificat perspectivele 
economice pentru anii următori în Uniune 
și în lume. În Uniune, au apărut noi 
priorități, legate de criză, care pun accentul 
în principal pe redresare și reziliență. 
Pentru a face față consecințelor economice 
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precum și pentru a atenua efectele sociale 
și economice negative este necesar un 
răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă și pentru a depăși 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

cu care se confruntă statele membre, 
precum și pentru a atenua efectele sociale 
și economice negative este necesar un 
răspuns urgent și coordonat al statelor 
membre. Actuala pandemie de COVID-19, 
precum și criza economică și financiară 
anterioară au demonstrat că dezvoltarea 
unor economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice nu ajută 
statele membre să reacționeze mai eficient 
la șocuri și să se redreseze mai rapid în 
urma acestora.

Or. fr

Amendamentul 78
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Apariția COVID-19 la începutul 
anului 2020 a modificat perspectivele 
economice pentru anii următori în Uniune 
și în lume. În Uniune, au apărut noi 
priorități, legate de criză, care pun accentul 
în principal pe redresare și reziliență. 
Pentru a face față consecințelor economice 
cu care se confruntă statele membre, 
precum și pentru a atenua efectele sociale 
și economice negative este necesar un 
răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 

(3) Apariția COVID-19 la începutul 
anului 2020 a modificat perspectivele 
economice pentru anii următori în Uniune 
și în lume. În Uniune, au apărut noi 
priorități, legate de criză, care pun accentul 
în principal pe redresare și reziliență. 
Pentru a face față consecințelor economice 
cu care se confruntă statele membre, 
precum și pentru a atenua efectele sociale 
și economice negative este necesar un 
răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
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economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă și pentru a depăși 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Această criză sanitară a 
demonstrat, de asemenea, lipsa acută a 
investițiilor publice și a infrastructurii în 
statele membre. Acest instrument trebuie 
să permită reorientarea modelului 
economic al UE către bunăstarea 
cetățenilor europeni și către obiectivele 
sociale și de mediu. Obiectivul 
instrumentului este acela de a conferi 
redresării un caracter durabil care să 
atragă investiții menite să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice, 
teritoriale, de mediu și sociale, să 
stimuleze investițiile publice și să creeze 
condițiile propice creșterii nivelului de 
ocupare a forței de muncă și reducerii 
inegalităților în Uniune.

Or. fr

Amendamentul 79
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în UE și în lume. În Uniune, au 
apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
sociale și economice negative este necesar 
un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în UE și în lume. În Uniune, au 
apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice și celor asupra sănătății 
publice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
sociale și de mediu negative este necesar 
un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
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economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă și pentru a depăși 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele și investițiile care fac 
economiile și societățile noastre să fie mai 
durabile și mai reziliente vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă și pentru a depăși 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune. Principiile 
directoare pentru redresare ar trebui să 
fie angajamentele Uniunii în temeiul 
Acordului de la Paris privind schimbările 
climatice, al obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU, al Pilonului european 
al drepturilor sociale și al Pactului verde 
european.

Or. en

Amendamentul 80
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în UE și în lume. În Uniune, au 
apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
sociale și economice negative este necesar 
un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice și bugetare pentru 
anii următori în UE și în lume. În Uniune, 
au apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice și financiare cu care se 
confruntă statele membre, precum și pentru 
a atenua efectele sociale și economice 
negative este necesar un răspuns urgent și 
coordonat al Uniunii. Actuala pandemie de 
COVID-19, precum și criza economică și 
financiară anterioară au demonstrat că 
dezvoltarea unor economii solide și 
reziliente și a unor sisteme financiare 
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economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă și pentru a depăși 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

bazate pe structuri economice și sociale 
puternice ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Reformele sustenabile de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile publice și private 
sustenabile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă, pentru a depăși 
divergențele economice, sociale, sanitare 
și teritoriale care există în Uniune și, prin 
urmare, pentru a preveni extinderea și 
mai mult a disparităților dintre statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 81
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în UE și în lume. În Uniune, au 
apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
sociale și economice negative este necesar 
un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în UE și în lume. În Uniune, au 
apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență socială, de mediu și economică. 
Pentru a face față consecințelor sociale și 
economice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
sociale și economice negative este necesar 
un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
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acestora. Reformele de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă și pentru a depăși 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele sustenabile și 
favorabile incluziunii sociale de 
îmbunătățire a creșterii și investițiile 
menite să răspundă noilor provocări, să 
remedieze deficiențele structurale ale 
economiilor și să le consolideze reziliența 
vor fi, prin urmare, esențiale pentru a 
readuce economiile și societățile pe o 
traiectorie de redresare durabilă și pentru a 
depăși divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

Or. en

Amendamentul 82
Alfred Sant

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în UE și în lume. În Uniune, au 
apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
sociale și economice negative este necesar 
un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în UE și în lume. În Uniune, au 
apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
sociale și economice negative este necesar 
un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența într-un mod 
acceptabil din punct de vedere social și al 
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economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă și pentru a depăși 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

mediului vor fi, prin urmare, esențiale 
pentru a readuce economiile și societățile 
pe o traiectorie de redresare durabilă și 
pentru a depăși în mod concret 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

Or. en

Amendamentul 83
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declanșarea pandemiei de 
COVID-19 la începutul anului 2020 a 
modificat perspectivele economice pentru 
anii următori în UE și în lume. În Uniune, 
au apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
sociale și economice negative este necesar 
un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă și pentru a depăși 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

(3) Măsurile naționale și regionale de 
limitare a mișcării persoanelor ca urmare 
a pandemiei de COVID-19 în prima 
jumătate a anului 2020 au modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în UE și în lume. În Uniune, au 
apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
sociale și economice negative este necesar 
un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide, solvabile și reziliente și a 
unor sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice și bazate pe 
echitate ajută statele membre să 
reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Reformele de îmbunătățire a creșterii și 
investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor, să 
le consolideze reziliența și să reducă 
dependența acestora de finanțarea prin 
îndatorare vor fi, prin urmare, esențiale 
pentru a readuce economiile și societățile 
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pe o traiectorie de redresare durabilă.

Or. en

Amendamentul 84
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în UE și în lume. În Uniune, au 
apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
sociale și economice negative este necesar 
un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă și pentru a depăși 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în UE și în lume. În Uniune, au 
apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
sociale și economice negative este necesar 
un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice, precum și 
pe rezerve fiscale suficiente, ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă și pentru a depăși 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

Or. en

Amendamentul 85
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José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în UE și în lume. În Uniune, au 
apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
sociale și economice negative este necesar 
un răspuns urgent și coordonat al Uniunii. 
Actuala pandemie de COVID-19, precum 
și criza economică și financiară anterioară 
au demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă și pentru a depăși 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

(3) Declanșarea pandemiei de COVID-
19 la începutul anului 2020 a modificat 
perspectivele economice pentru anii 
următori în UE și în lume. În Uniune, au 
apărut noi priorități, legate de criză, care 
pun accentul în principal pe redresare și 
reziliență. Pentru a face față consecințelor 
economice cu care se confruntă statele 
membre, precum și pentru a atenua efectele 
teritoriale, sociale și economice negative 
este necesar un răspuns urgent și coordonat 
al Uniunii. Actuala pandemie de COVID-
19, precum și criza economică și financiară 
anterioară au demonstrat că dezvoltarea 
unor economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
economice și sociale puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. Reformele de îmbunătățire a 
creșterii și investițiile menite să remedieze 
deficiențele structurale ale economiilor și 
să le consolideze reziliența vor fi, prin 
urmare, esențiale pentru a readuce 
economiile și societățile pe o traiectorie de 
redresare durabilă și pentru a depăși 
divergențele economice, sociale și 
teritoriale care există în Uniune.

Or. en

Amendamentul 86
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Tranziția verde și justă trebuie să 
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fie în centrul redresării Uniunii, iar 
Pactul verde european, ca strategie nouă 
de creștere, trebuie pus în aplicare. În 
acest context, este esențial să se continue 
instituirea unei economii a bunăstării, 
printr-o convergență interconectată a 
economiilor, prin progres economic și 
social pentru cetățeni și prin dezvoltare 
sustenabilă.

Or. en

Amendamentul 87
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice constituie cadrul pentru 
identificarea priorităților naționale de 
reformă și pentru monitorizarea punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
priorități de reformă. Respectivele strategii 
sunt prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a defini 
și a coordona prioritățile care urmează să 
beneficieze de sprijin prin intermediul 
finanțării naționale și/sau din partea 
Uniunii. Acestea ar trebui să contribuie, 
de asemenea, la utilizarea finanțării din 
partea Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a 
sprijinului financiar care urmează să fie 
primit în special din programele sprijinite 
de Uniune în cadrul fondurilor 
structurale și de coeziune, precum și al 
altor programe.

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este primordial în cadrul pentru 
identificarea priorităților naționale de 
reformă în domeniile de politică 
economice și sociale și pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
acestora. Parlamentul European a afirmat 
că reformele responsabile din punct de 
vedere social, în contextul semestrului 
european, trebuie să se bazeze pe 
solidaritate, integrare, justiție socială și o 
împărțire echitabilă a bogăției și a 
veniturilor, creând astfel un model care să 
asigure egalitatea, șanse egale și protecția 
socială, să protejeze grupurile vulnerabile 
și să îmbunătățească nivelul de trai al 
tuturor cetățenilor, acestea fiind principii 
esențiale ale Pilonului european al 
drepturilor sociale. Un accent deosebit ar 
trebui pus pe egalitatea de gen, întrucât în 
special femeile au fost afectate dur de 
consecințele economice ale crizei 
provocate de pandemia de COVID-19, 
astfel cum au evidențiat agențiile UE, 
precum Institutul European pentru 
Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
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(EIGE) și Centrul Comun de Cercetare 
(JRC). Statele membre își elaborează 
propriile strategii de investiții multianuale 
naționale în sprijinul acestor priorități de 
reformă. Respectivele strategii sunt 
prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a defini 
și a coordona prioritățile care urmează să 
beneficieze de sprijin prin intermediul 
finanțării naționale și/sau din partea 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 88
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice constituie cadrul pentru 
identificarea priorităților naționale de 
reformă și pentru monitorizarea punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
priorități de reformă. Respectivele strategii 
sunt prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a defini 
și a coordona prioritățile care urmează să 
beneficieze de sprijin prin intermediul 
finanțării naționale și/sau din partea 
Uniunii. Acestea ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la utilizarea finanțării din partea 
Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din programele sprijinite de Uniune 
în cadrul fondurilor structurale și de 
coeziune, precum și al altor programe.

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice, reorientat către principiile 
Pactului verde european, cele ale 
Pilonului european al drepturilor sociale 
și către obiectivele de dezvoltare durabilă, 
constituie cadrul pentru identificarea 
priorităților naționale de reformă și pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
acestora. Statele membre își elaborează 
propriile strategii de investiții multianuale 
naționale în sprijinul acestor priorități de 
reformă. Respectivele strategii sunt 
prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a defini 
și a coordona prioritățile care urmează să 
beneficieze de sprijin prin intermediul 
finanțării naționale și/sau din partea 
Uniunii. Acestea ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la utilizarea finanțării din partea 
Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din programele sprijinite de Uniune 
în cadrul fondurilor structurale și de 
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coeziune, precum și al altor programe. Pe 
termen lung, semestrul european trebuie 
să țină seama de faptul că evoluția 
potențială a activităților economice 
depinde, în principal, de capacitatea de a 
gestiona efectele schimbărilor climatice și 
de a proteja mediul, într-o măsură mult 
mai mare decât de avantajele pe termen 
scurt în materie de competitivitate. 
Reformele puse în aplicare în cadrul 
semestrului european vor trebui să țină 
seama de consecințele sociale, climatice și 
de mediu pe termen lung.

Or. fr

Amendamentul 89
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice constituie cadrul pentru 
identificarea priorităților naționale de 
reformă și pentru monitorizarea punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
priorități de reformă. Respectivele strategii 
sunt prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a defini 
și a coordona prioritățile care urmează să 
beneficieze de sprijin prin intermediul 
finanțării naționale și/sau din partea 
Uniunii. Acestea ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la utilizarea finanțării din partea 
Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din programele sprijinite de Uniune 
în cadrul fondurilor structurale și de 
coeziune, precum și al altor programe.

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este cadrul pentru identificarea 
priorităților naționale de reformă și pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
acestora. În prezent, pe de altă parte, 
Pactul verde european, obiectivele de 
dezvoltare durabilă și Pilonul european al 
drepturilor sociale trebuie să constituie 
ghidul pentru redresarea economică, 
aceasta trebuind să fie aliniată la 
principiile solidarității și justiției sociale. 
În acest sens, eforturile de abordare a 
încetinirii creșterii economice trebuie să 
se bazeze pe un grad considerabil de 
redistribuire a bogăției, pentru a asigura 
că costurile crizei nu sunt suportate 
numai de grupurile sociale cele mai 
vulnerabile, astfel cum s-a întâmplat în 
trecut. Statele membre își elaborează 
propriile strategii de investiții multianuale 
naționale în sprijinul acestor priorități de 
reformă. Respectivele strategii sunt 
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prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a defini 
și a coordona prioritățile care urmează să 
beneficieze de sprijin prin intermediul 
finanțării naționale și/sau din partea 
Uniunii. Acestea ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la utilizarea finanțării din partea 
Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din programele sprijinite de Uniune 
în cadrul fondurilor structurale și de 
coeziune, precum și al altor programe.

Or. en

Amendamentul 90
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice constituie cadrul pentru 
identificarea priorităților naționale de 
reformă și pentru monitorizarea punerii 
în aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
priorități de reformă. Respectivele 
strategii sunt prezentate împreună cu 
programele naționale de reformă anuale, 
pentru a defini și a coordona prioritățile 
care urmează să beneficieze de sprijin 
prin intermediul finanțării naționale 
și/sau din partea Uniunii. Acestea ar 
trebui să contribuie, de asemenea, la 
utilizarea finanțării din partea Uniunii într-
un mod coerent și la maximizarea valorii 
adăugate a sprijinului financiar care 
urmează să fie primit în special din 
programele sprijinite de Uniune în cadrul 
fondurilor structurale și de coeziune, 

(4) Statele membre ar trebui să își 
elaboreze propriile strategii de investiții 
multianuale naționale. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
finanțării din partea Uniunii într-un mod 
coerent și la maximizarea valorii adăugate 
a sprijinului financiar care urmează să fie 
primit în special din programele sprijinite 
de Uniune în cadrul fondurilor structurale 
și de coeziune, precum și al altor programe.
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precum și al altor programe.

Or. fr

Amendamentul 91
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice constituie cadrul pentru 
identificarea priorităților naționale de 
reformă și pentru monitorizarea punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
priorități de reformă. Respectivele strategii 
sunt prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a defini 
și a coordona prioritățile care urmează să 
beneficieze de sprijin prin intermediul 
finanțării naționale și/sau din partea 
Uniunii. Acestea ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la utilizarea finanțării din partea 
Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din programele sprijinite de Uniune 
în cadrul fondurilor structurale și de 
coeziune, precum și al altor programe.

(4) La nivelul Uniunii și împreună cu 
diferitele angajamente ale Uniunii 
Europene, precum cele privind punerea în 
aplicare a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU, a Pilonului european 
al drepturilor sociale și a obiectivelor în 
domeniul climei și în materie de 
biodiversitate ale UE, semestrul european 
pentru coordonarea politicilor economice 
constituie unul dintre cadrele pentru 
identificarea provocărilor și pentru 
monitorizarea modului în care statele 
membre răspund la provocările respective. 
Statele membre își elaborează propriile 
strategii de investiții multianuale naționale 
în sprijinul acestor priorități. Respectivele 
strategii sunt prezentate împreună cu 
programele naționale de reformă anuale, 
pentru a defini și a coordona prioritățile 
care urmează să beneficieze de sprijin prin 
intermediul finanțării naționale și/sau din 
partea Uniunii. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
finanțării din partea Uniunii într-un mod 
coerent și la maximizarea valorii adăugate 
a sprijinului financiar care urmează să fie 
primit în special din programele sprijinite 
de Uniune în cadrul fondurilor structurale 
și de coeziune, precum și al altor programe.

Or. en

Amendamentul 92
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Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice constituie cadrul pentru 
identificarea priorităților naționale de 
reformă și pentru monitorizarea punerii 
în aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
priorități de reformă. Respectivele 
strategii sunt prezentate împreună cu 
programele naționale de reformă anuale, 
pentru a defini și a coordona prioritățile 
care urmează să beneficieze de sprijin prin 
intermediul finanțării naționale și/sau din 
partea Uniunii. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
finanțării din partea Uniunii într-un mod 
coerent și la maximizarea valorii adăugate 
a sprijinului financiar care urmează să fie 
primit în special din programele sprijinite 
de Uniune în cadrul fondurilor structurale 
și de coeziune, precum și al altor programe.

(4) Strategiile de investiții multianuale 
naționale sunt prezentate împreună cu 
programele naționale de reformă anuale, 
pentru a defini și a coordona prioritățile 
care urmează să beneficieze de sprijin prin 
intermediul finanțării naționale și/sau din 
partea Uniunii. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
finanțării din partea Uniunii într-un mod 
coerent și la maximizarea valorii adăugate 
a sprijinului financiar care urmează să fie 
primit în special din programele sprijinite 
de Uniune în cadrul fondurilor structurale 
și de coeziune, precum și al altor programe.

Or. en

Amendamentul 93
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice constituie cadrul pentru 
identificarea priorităților naționale de 
reformă și pentru monitorizarea punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice constituie cadrul pentru 
identificarea priorităților naționale de 
reformă și pentru monitorizarea punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
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multianuale naționale în sprijinul acestor 
priorități de reformă. Respectivele strategii 
sunt prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a defini 
și a coordona prioritățile care urmează să 
beneficieze de sprijin prin intermediul 
finanțării naționale și/sau din partea 
Uniunii. Acestea ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la utilizarea finanțării din partea 
Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din programele sprijinite de Uniune 
în cadrul fondurilor structurale și de 
coeziune, precum și al altor programe.

multianuale naționale în sprijinul acestor 
priorități de reformă, cu obiectivul 
principal de a dezvolta economii 
competitive. Respectivele strategii sunt 
prezentate împreună cu programele 
naționale de reformă anuale, pentru a defini 
și a coordona prioritățile care urmează să 
beneficieze de sprijin prin intermediul 
finanțării naționale și/sau din partea 
Uniunii. Acestea ar trebui să contribuie, de 
asemenea, la utilizarea finanțării din partea 
Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din programele sprijinite de Uniune 
în cadrul fondurilor structurale și de 
coeziune, precum și al altor programe.

Or. es

Amendamentul 94
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice constituie cadrul pentru 
identificarea priorităților naționale de 
reformă și pentru monitorizarea punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
priorități de reformă. Respectivele 
strategii sunt prezentate împreună cu 
programele naționale de reformă anuale, 
pentru a defini și a coordona prioritățile 
care urmează să beneficieze de sprijin 
prin intermediul finanțării naționale 
și/sau din partea Uniunii. Acestea ar 
trebui să contribuie, de asemenea, la 
utilizarea finanțării din partea Uniunii 
într-un mod coerent și la maximizarea 

(4) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice este considerat a fi cadrul 
pentru identificarea priorităților naționale 
de reformă și pentru monitorizarea punerii 
în aplicare a acestora. Totuși, pandemia de 
COVID-19 actuală, precum și criza 
economică și financiară anterioară, din 
2008, au evidențiat necesitatea de a 
abroga Pactul de stabilitate și de creștere 
și de a îl înlocui cu un Pact de dezvoltare 
sustenabilă și de ocupare a forței de 
muncă ce va promova o creștere 
echitabilă, favorabilă incluziunii și 
durabilă, o ocupare a forței de muncă de 
înaltă calitate și protecția mediului, în 
concordanță cu Pactul verde european, cu 
Acordul de la Paris, cu obiectivele de 
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valorii adăugate a sprijinului financiar 
care urmează să fie primit în special din 
programele sprijinite de Uniune în cadrul 
fondurilor structurale și de coeziune, 
precum și al altor programe.

dezvoltare durabilă și cu Pilonul 
european al drepturilor sociale.

Or. en

Amendamentul 95
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Pentru a consolida uniunea 
economică și monetară și a îmbunătăți 
asumarea democratică a răspunderii în 
privința acesteia, ar trebui să se creeze 
rolul unui ministru european al 
economiei și finanțelor, astfel cum este 
prevăzut în Comunicarea Comisiei din 6 
decembrie 2017 - Un ministru european 
al economiei și finanțelor și în Rezoluția 
Parlamentului European din 16 februarie 
2017 referitoare la îmbunătățirea 
funcționării Uniunii Europene 
valorificând potențialul Tratatului de la 
Lisabona. Ministrul european al 
economiei și finanțelor ar fi membru al 
Comisiei și președintele Eurogrupului, 
precum și al Consiliului guvernatorilor 
Mecanismului european de stabilitate. 
Ministrul și-ar asuma răspunderea față de 
Parlamentul European în ceea ce privește 
atât configurația zonei euro, cât și 
configurația extinsă. Ministrul european 
al economiei și finanțelor ar juca un rol 
activ în supravegherea, monitorizarea și 
evaluarea asistenței tehnice pentru statele 
membre a căror monedă este moneda 
euro.

Or. en
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Amendamentul 96
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regulamentul (UE) 2017/825 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului15 a instituit Programul de 
sprijin pentru reforme structurale (PSRS) 
pentru perioada 2017-2020, cu un buget 
de 142 800 000 EUR. PSRS a fost instituit 
cu scopul de a consolida capacitatea 
statelor membre de a pregăti și a pune în 
aplicare reforme administrative și 
structurale menite să promoveze 
creșterea, inclusiv prin recurgerea la 
asistență pentru utilizarea eficientă și 
eficace a fondurilor Uniunii. Sprijinul 
tehnic acordat în cadrul programului este 
furnizat de către Comisie, la cererea unui 
stat membru, și poate acoperi o gamă 
largă de domenii de politică. Prezentul 
regulament este conceput ca o continuare 
a programului menționat anterior care a 
fost primit în mod pozitiv de către statele 
membre.

eliminat

_________________
15 Regulamentul (UE) 2017/825 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 mai 2017 de instituire a 
Programului de sprijin pentru reforme 
structurale pentru perioada 2017-2020 și 
de modificare a Regulamentelor (UE) 
nr. 1303/2013 și (UE) nr. 1305/2013 (JO 
L 129, 19.5.2017, p. 1).

Or. fr

Amendamentul 97
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
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Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regulamentul (UE) 2017/825 al 
Parlamentului European și al Consiliului15 
a instituit Programul de sprijin pentru 
reforme structurale (PSRS) pentru perioada 
2017-2020, cu un buget de 
142 800 000 EUR. PSRS a fost instituit cu 
scopul de a consolida capacitatea statelor 
membre de a pregăti și a pune în aplicare 
reforme administrative și structurale 
menite să promoveze creșterea, inclusiv 
prin recurgerea la asistență pentru 
utilizarea eficientă și eficace a fondurilor 
Uniunii. Sprijinul tehnic acordat în cadrul 
programului este furnizat de către Comisie, 
la cererea unui stat membru, și poate 
acoperi o gamă largă de domenii de 
politică. Prezentul regulament este 
conceput ca o continuare a programului 
menționat anterior care a fost primit în mod 
pozitiv de către statele membre.

(5) Regulamentul (UE) 2017/825 al 
Parlamentului European și al Consiliului15 
a instituit Programul de sprijin pentru 
reforme structurale (PSRS) pentru perioada 
2017-2020, cu un buget de 
142 800 000 EUR. PSRS a fost instituit cu 
scopul de a consolida capacitatea statelor 
membre de a pregăti și a pune în aplicare 
reforme administrative și structurale 
menite să promoveze creșterea, inclusiv 
prin recurgerea la asistență pentru 
utilizarea eficientă și eficace a fondurilor 
Uniunii. Sprijinul tehnic acordat în cadrul 
programului este furnizat de către Comisie, 
la cererea unui stat membru, și poate 
acoperi o gamă largă de domenii de 
politică. Prezentul regulament este 
conceput ca o continuare a programului 
menționat anterior care a fost primit în mod 
pozitiv de către statele membre și 
încorporează totodată îmbunătățirile și 
ajustările necesare.

_________________ _________________
15 Regulamentul (UE) 2017/825 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 mai 2017 de instituire a Programului 
de sprijin pentru reforme structurale pentru 
perioada 2017-2020 și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și 
(UE) nr. 1305/2013 (JO L 129, 19.5.2017, 
p. 1).

15 Regulamentul (UE) 2017/825 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 17 mai 2017 de instituire a Programului 
de sprijin pentru reforme structurale pentru 
perioada 2017-2020 și de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 și 
(UE) nr. 1305/2013 (JO L 129, 19.5.2017, 
p. 1).

Or. en

Amendamentul 98
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(6) În trecut, în temeiul regulamentului 
privind PSRS, statele membre au beneficiat 
tot mai mult de sprijin tehnic în cadrul 
PSRS, iar pentru a sprijini în continuare 
statele membre în punerea în aplicare a 
reformelor ar trebui, așadar, instituit un 
instrument de sprijin tehnic.

(6) În trecut, în temeiul regulamentului 
privind PSRS, statele membre au beneficiat 
tot mai mult de sprijin tehnic în cadrul 
PSRS, iar pentru a consolida sprijinul 
pentru statele membre în punerea în 
aplicare a reformelor și a investițiilor ar 
trebui, așadar, instituit un instrument de 
sprijin tehnic. Instrumentul de sprijin 
tehnic ar trebui să joace un rol esențial 
pentru sprijinirea statelor membre în 
conceperea și în punerea în aplicare a 
planurilor lor de redresare și reziliență în 
temeiul Regulamentului de instituire a 
Mecanismului de redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 99
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În trecut, în temeiul regulamentului 
privind PSRS, statele membre au beneficiat 
tot mai mult de sprijin tehnic în cadrul 
PSRS, iar pentru a sprijini în continuare 
statele membre în punerea în aplicare a 
reformelor ar trebui, așadar, instituit un 
instrument de sprijin tehnic.

(6) În trecut, în temeiul regulamentului 
privind PSRS, statele membre au beneficiat 
tot mai mult de sprijin tehnic în cadrul 
PSRS, iar pentru a sprijini în continuare 
statele membre în punerea în aplicare a 
reformelor, precum și pentru a sprijini 
punerea urgentă în aplicare a planurilor 
naționale de redresare și reziliență în 
temeiul Mecanismului de redresare și 
reziliență temporar, ar trebui, așadar, 
instituit un instrument de sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 100
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În trecut, în temeiul regulamentului 
privind PSRS, statele membre au beneficiat 
tot mai mult de sprijin tehnic în cadrul 
PSRS, iar pentru a sprijini în continuare 
statele membre în punerea în aplicare a 
reformelor ar trebui, așadar, instituit un 
instrument de sprijin tehnic.

(6) În trecut, în temeiul regulamentului 
privind PSRS, statele membre au beneficiat 
tot mai mult de sprijin tehnic în cadrul 
PSRS, iar pentru a sprijini în continuare 
statele membre în punerea în aplicare a 
reformelor ar trebui, așadar, instituit un 
instrument de sprijin tehnic, menționând 
aici faptul că, din cauza urgenței 
propunerii, nu s-a efectuat o nouă 
evaluare a impactului.

Or. fr

Amendamentul 101
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În trecut, în temeiul regulamentului 
privind PSRS, statele membre au beneficiat 
tot mai mult de sprijin tehnic în cadrul 
PSRS, iar pentru a sprijini în continuare 
statele membre în punerea în aplicare a 
reformelor ar trebui, așadar, instituit un 
instrument de sprijin tehnic.

(6) În trecut, în temeiul regulamentului 
privind PSRS, statele membre au beneficiat 
tot mai mult de sprijin tehnic în cadrul 
PSRS, iar pentru a sprijini în continuare 
statele membre în punerea în aplicare a 
reformelor și a investițiilor care 
promovează o creștere echitabilă, 
favorabilă incluziunii și sustenabilă, 
precum și convergența economică, socială 
și teritorială, ar trebui, așadar, instituit un 
instrument de sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 102
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În trecut, în temeiul regulamentului 
privind PSRS, statele membre au beneficiat 
tot mai mult de sprijin tehnic în cadrul 
PSRS, iar pentru a sprijini în continuare 
statele membre în punerea în aplicare a 
reformelor ar trebui, așadar, instituit un 
instrument de sprijin tehnic.

(6) În trecut, în temeiul regulamentului 
privind PSRS, statele membre au beneficiat 
tot mai mult de sprijin tehnic în cadrul 
PSRS, iar pentru a sprijini în continuare 
statele membre în punerea în aplicare a 
reformelor ar putea, așadar, să se instituie 
un instrument de sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 103
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În trecut, în temeiul 
regulamentului privind PSRS, statele 
membre au beneficiat tot mai mult de 
sprijin tehnic în cadrul PSRS, iar pentru a 
sprijini în continuare statele membre în 
punerea în aplicare a reformelor ar trebui, 
așadar, instituit un instrument de sprijin 
tehnic.

(6) În trecut, statele membre au 
beneficiat tot mai mult de sprijin tehnic în 
cadrul PSRS și, prin urmare, pentru a 
sprijini în continuare statele membre în 
punerea în aplicare a reformelor, 
Regulamentul privind PSRS a instituit un 
instrument de sprijin tehnic consolidat.

Or. en

Amendamentul 104
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Pactul verde 
european, Acordul de la Paris și 
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ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare a 25 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care protecția capitalului natural și 
sprijinirea economiei circulare, și aceasta 
în conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite, Instrumentul 
de sprijin tehnic va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și la atingerea țintei globale de alocare a 
cel puțin 30 % din cheltuielile de la 
bugetul Uniunii pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei și a cel 
puțin 10 % pentru sprijinirea obiectivelor 
în materie de biodiversitate. În plus, 
reflectând angajamentul Uniunii de a 
pune în aplicare Pilonul european al 
drepturilor sociale, Instrumentul de 
sprijin tehnic ar trebui să contribuie la 
realizarea unor reforme responsabile din 
punct de vedere social care sunt bazate pe 
solidaritate, integrare, justiție socială și o 
împărțire echitabilă a bogăției, astfel încât 
să se asigure egalitatea, incluziunea și 
protecția socială, să se protejeze grupurile 
vulnerabile, să se creeze locuri de muncă 
de înaltă calitate și să se îmbunătățească 
condițiile de viață ale tuturor cetățenilor. 
Acțiunile relevante ar trebui identificate în 
cursul pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care protecția capitalului natural și 
sprijinirea tranziției către o economie 
circulară echitabilă, favorabilă 
incluziunii, sustenabilă și rezilientă, și 
aceasta în conformitate cu Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă.

Or. en

Amendamentul 105
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare a 25 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care protecția capitalului natural și 
sprijinirea economiei circulare, și aceasta 
în conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere sustenabilă a 
Europei și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris, Pilonul 
european al drepturilor sociale și 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite, Instrumentul 
de sprijin tehnic va contribui la integrarea 
aspectelor legate de schimbările climatice 
și la atingerea țintei globale de alocare a 
30 % din cheltuielile de la bugetul Uniunii 
pentru sprijinirea obiectivelor în domeniul 
climei și a 10 % pentru sprijinirea 
obiectivelor în materie de biodiversitate. 
Instrumentul de sprijin tehnic ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la îndeplinirea 
angajamentelor asumate de Uniune și de 
statele membre în contextul Pilonului 
european al drepturilor sociale. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care biodiversitatea și protecția 
capitalului natural și sprijinirea economiei 
circulare, și aceasta în conformitate cu 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă.

Or. en

Amendamentul 106
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 

(7) Urgența determinată de criza 
provocată de pandemia de COVID-19 
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transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va 
contribui la integrarea aspectelor legate 
de schimbările climatice și la atingerea 
țintei globale de alocare a 25 % din 
cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul 
climei. Acțiunile relevante ar trebui 
identificate în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a instrumentului, iar ulterior 
acestea vor fi reevaluate în cadrul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. Astfel, ar trebui să se abordeze, 
de asemenea, provocările de mediu și 
sociale mai ample cu care se confruntă 
Uniunea, printre care protecția 
capitalului natural și sprijinirea 
economiei circulare, și aceasta în 
conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

necesită ca Uniunea să suspende Pactul 
verde european ca strategie de creștere a 
Europei și transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, până la soluționarea 
crizei sanitare și exterminarea 
virusului. Acțiunile relevante ar trebui 
identificate în cursul pregătirii și punerii în 
aplicare a instrumentului, iar ulterior 
acestea vor fi reevaluate în cadrul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante.

Or. en

Amendamentul 107
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare a 25 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare a 25 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 
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pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care protecția capitalului natural și 
sprijinirea economiei circulare, și aceasta 
în conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante, 
integrând indicatorii-cheie de 
performanță, rezultatele și indicatorii de 
impact care vor fi colectați în mod 
regulat, inclusiv valorile-țintă care trebuie 
realizate. Astfel, ar trebui să se abordeze, 
de asemenea, provocările de mediu și 
sociale mai ample cu care se confruntă 
Uniunea, printre care protecția capitalului 
natural și sprijinirea economiei circulare, și 
aceasta în conformitate cu Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă.

Or. fr

Amendamentul 108
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, 
Valérie Hayer

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare a 25 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare a 30 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei și a 10 % 
din bugetul Uniunii pentru sprijinirea 
obiectivelor în materie de biodiversitate. 
Acțiunile relevante ar trebui identificate în 
cursul pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
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printre care protecția capitalului natural și 
sprijinirea economiei circulare, și aceasta 
în conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care protecția capitalului natural și 
sprijinirea economiei circulare, și aceasta 
în conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

Or. en

Amendamentul 109
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare 25% din cheltuielile de 
la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care protecția capitalului natural și 
sprijinirea economiei circulare, și aceasta 
în conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris, Pilonul european al drepturilor 
sociale și obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare 40 % din cheltuielile de 
la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care protecția capitalului natural și 
sprijinirea economiei circulare, și aceasta 
în conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

Or. fr
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Amendamentul 110
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare a 25 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care protecția capitalului natural și 
sprijinirea economiei circulare, și aceasta 
în conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

(7) Considerând Pactul verde european 
o contribuție către o strategie de creștere a 
Europei și către transpunerea în practică a 
angajamentelor Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și obiectivele 
de dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, Instrumentul de sprijin 
tehnic va contribui la integrarea aspectelor 
legate de schimbările climatice și la 
atingerea țintei globale de alocare a 25 % 
din cheltuielile de la bugetul UE pentru 
sprijinirea obiectivelor în domeniul climei. 
Acțiunile relevante ar trebui identificate în 
cursul pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care protecția capitalului natural și 
sprijinirea economiei circulare, și aceasta 
în conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

Or. en

Amendamentul 111
José Gusmão

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
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Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare a 25 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care protecția capitalului natural și 
sprijinirea economiei circulare, și aceasta 
în conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare a 25 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care protecția resurselor naturale și 
promovarea tranziției energetice, și 
aceasta în conformitate cu Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă.

Or. en

Amendamentul 112
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare a 25 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice. Acțiunile relevante 
ar trebui identificate în cursul pregătirii și 
punerii în aplicare a instrumentului, iar 
ulterior acestea vor fi reevaluate în cadrul 
evaluărilor și procedurilor de reexaminare 
relevante. Astfel, ar trebui să se abordeze, 
de asemenea, provocările de mediu și 
sociale mai ample cu care se confruntă 
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procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care protecția capitalului natural și 
sprijinirea economiei circulare, și aceasta 
în conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

Uniunea, printre care protecția capitalului 
natural și sprijinirea economiei circulare, și 
aceasta în conformitate cu Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă, ținând seama 
de obiectivele de creștere economică și de 
Pactul de stabilitate.

Or. es

Amendamentul 113
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Reflectând Pactul verde european 
ca strategie de creștere a Europei și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare a 25 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu și sociale 
mai ample cu care se confruntă Uniunea, 
printre care protecția capitalului natural și 
sprijinirea economiei circulare, și aceasta 
în conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

(7) Reflectând Pactul verde european și 
transpunerea în practică a angajamentelor 
Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la 
Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Organizației Națiunilor Unite, 
Instrumentul de sprijin tehnic va contribui 
la integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și la atingerea țintei 
globale de alocare a 30 % din cheltuielile 
de la bugetul UE pentru sprijinirea 
obiectivelor în domeniul climei. Acțiunile 
relevante ar trebui identificate în cursul 
pregătirii și punerii în aplicare a 
instrumentului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante. 
Astfel, ar trebui să se abordeze, de 
asemenea, provocările de mediu, sociale și 
în ceea ce privește digitalizarea mai ample 
cu care se confruntă Uniunea, printre care 
protecția capitalului natural și sprijinirea 
economiei circulare, și aceasta în 
conformitate cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

Or. en
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Amendamentul 114
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Având în vedere importanța 
digitalizării în toate domeniile economiei 
și societății Uniunii, Instrumentul de 
sprijin tehnic ar trebui să ajute statele 
membre să realizeze o redresare și o 
tranziție digitale prin reforme și investiții 
în infrastructura și competențele digitale, 
precum și în soluții de guvernare 
electronică, care vor contribui la 
obiectivul de a crea o piață unică digitală.

Or. en

Amendamentul 115
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, 
a rezilienței și a convergenței. În acest 
sens, instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie consolidarea capacității administrative 
a statelor membre și a autorităților 
regionale și locale, în măsura în care 
instituțiile, administrația publică și 
sectoarele economice și sociale ale 
acestora sunt vizate, și ar trebui să asiste 
autoritățile naționale, regionale și locale 
în eforturile lor de a elabora, a dezvolta și 
a pune în aplicare reforme. În plus, 
regulamentul ar trebui să promoveze 
coeziunea economică, socială și teritorială 
a Uniunii prin sprijinirea eforturilor statelor 
membre de a pune în aplicare, după 
pandemia de COVID-19, reforme și 
investiții care vor sprijini o redresare 
economică, socială și bazată pe egalitatea 
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de gen care să fie durabilă și echitabilă. În 
acest sens, instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.

Or. en

Amendamentul 116
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii, precum și 
dezvoltarea regională a acesteia prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele și investițiile 
necesare pentru realizarea redresării 
economice și sociale, a rezilienței și a 
convergenței într-un mod echitabil și 
favorabil incluziunii. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social, precum și 
priorități și obiective principale, precum 
Pactul verde european, Acordul de la 
Paris, principiul de „a nu prejudicia în 
mod semnificativ”, obiectivele de 
dezvoltare durabilă, Pilonul european al 
drepturilor sociale, transformarea și 
inovarea digitale.

Or. en
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Amendamentul 117
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie sprijinirea eforturilor statelor membre 
de a pune în aplicare reformele necesare 
pentru realizarea redresării economice și 
sociale, a rezilienței și a convergenței, cu 
respectarea deplină a suveranității 
naționale.

Or. en

Amendamentul 118
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
competitivității, a rezilienței și a 
convergenței. În acest sens, instrumentul ar 
trebui să sprijine consolidarea capacității 
administrative a statelor membre de a 
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dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.

acorda o atenție mai mare necesităților 
cetățenilor, de a pune în aplicare dreptul 
Uniunii, în ceea ce privește provocările cu 
care se confruntă instituțiile, guvernanța, 
administrația publică și sectoarele 
economic și social.

Or. es

Amendamentul 119
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie sprijinirea statelor membre în punerea 
în aplicare a reformelor pentru realizarea 
redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să consolideze 
capacitatea administrativă a statelor 
membre de a pune în aplicare toate 
măsurile decise la nivel național pentru a 
sprijini redresarea.

Or. en

Amendamentul 120
Alfred Sant

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
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fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.

fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele adaptate 
necesare pentru realizarea redresării 
economice și sociale, a rezilienței și a 
convergenței ascendente. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.

Or. en

Amendamentul 121
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța și administrația publică, 
inclusiv la nivel regional și local, precum 
și sectoarele economic și social.

Or. en

Amendamentul 122
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Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității instituționale și 
administrative a statelor membre de a pune 
în aplicare dreptul Uniunii, în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

Or. en

Amendamentul 123
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
competitivității, a rezilienței și a 
convergenței. În acest sens, instrumentul ar 
trebui să sprijine consolidarea capacității 
administrative a statelor membre de a pune 
în aplicare dreptul Uniunii, în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
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guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.

instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

Or. en

Amendamentul 124
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței. În acest sens, 
instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de a 
pune în aplicare reformele și investițiile 
pentru realizarea redresării economice și 
sociale, a rezilienței și a convergenței 
echitabile. În acest sens, instrumentul ar 
trebui să sprijine consolidarea capacității 
administrative a statelor membre de a pune 
în aplicare dreptul Uniunii, în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

Or. en

Amendamentul 125
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de 
a pune în aplicare reformele necesare 

(8) Obiectivul general al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale în statele membre, cu 
scopul de a pune în aplicare reformele 
necesare pentru realizarea redresării 
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pentru realizarea redresării economice și 
sociale, a rezilienței și a convergenței. În 
acest sens, instrumentul ar trebui să sprijine 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre de a pune în aplicare 
dreptul Uniunii, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.

economice și sociale, a rezilienței și a 
convergenței. În acest sens, instrumentul ar 
trebui să sprijine consolidarea capacității 
administrative a statelor membre de a pune 
în aplicare dreptul Uniunii, în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

Or. fr

Amendamentul 126
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient.

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient.

Deși, destul de frecvent, aceste schimbări 
economice au ca efect schimbarea 
paradigmelor și necesită ca întregul 
ecosistem societal și de afaceri să sprijine 
această schimbare, este necesar ca statele 
membre să faciliteze un tip nou de 
parteneriate public-private și de 
incubatoare de proiecte, în care diferite 
inițiative de afaceri să poată fi puse în 
comun și să se sprijine reciproc pentru a 
crea modele și inițiative de afaceri viabile 
care să îndeplinească obiectivele Pactului 
verde și ale tranziției climatice. 
Instrumentul de sprijin tehnic poate fi 
utilizat pentru a finanța astfel de 
inițiative.
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Or. en

Amendamentul 127
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient.

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme și investiții și, în 
special, în elaborarea, punerea în 
aplicare, revizuirea și îmbunătățirea 
redresării naționale și ale planurilor 
naționale de redresare și reziliență, în 
temeiul Regulamentului de instituire a 
Mecanismului de redresare și reziliență, 
inclusiv prin schimb de bune practici, prin 
procese și metodologii adecvate și printr-
un management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient.

Or. en

Amendamentul 128
Alfred Sant

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient.

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme adaptate, inclusiv, 
după caz, prin schimb de bune practici, 
prin procese și metodologii adecvate, prin 
modernizare digitală și printr-un 
management al resurselor umane mai 
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eficace și mai eficient.

Or. en

Amendamentul 129
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient.

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale, cu 
scopul de a adăuga valoare 
instrumentului, fapt care trebuie 
demonstrat de la caz la caz, în eforturile 
lor de a elabora, dezvolta și pune în 
aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient.

Or. fr

Amendamentul 130
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient.

(9) Obiectivul specific al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie furnizarea de granturi statelor 
membre, care ar trebui să fie utilizate 
pentru a sprijini administrațiile lor 
publice naționale în eforturile lor de a 
elabora, dezvolta și pune în aplicare 
reforme, inclusiv prin schimb de bune 
practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
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resurselor umane mai eficace și mai 
eficient.

Or. en

Amendamentul 131
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient.

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate, cu o preferință pentru abordări 
digitale interoperabile, precum și printr-un 
management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient.

Or. en

Amendamentul 132
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient.

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, inclusiv prin punerea la 
dispoziție de experți, prin procese și 
metodologii adecvate și printr-un 
management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient.
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Or. en

Amendamentul 133
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient.

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme și investiții sustenabile, 
inclusiv prin schimb de bune practici, prin 
procese și metodologii adecvate și printr-
un management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient.

Or. en

Amendamentul 134
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient.

(9) Obiectivele specifice ale 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie asistarea autorităților naționale în 
eforturile lor de a elabora, dezvolta și pune 
în aplicare reforme sustenabile, inclusiv 
prin schimb de bune practici, prin procese 
și metodologii adecvate și printr-un 
management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient.

Or. en
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Amendamentul 135
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală.

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, cu condiția să se demonstreze 
principiul subsidiarității, potrivit căruia 
obiectivele nu pot fi realizate suficient 
doar de statele membre și că intervenția 
Uniunii poate genera valoare adăugată în 
comparație cu o acțiune izolată a fiecărui 
stat membru, într-o gamă largă de domenii 
de politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală.

Or. fr

Amendamentul 136
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
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politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală.

politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală. Aceste reforme 
nu ar trebui să fie contabilizate în 
categoria cheltuielilor, în temeiul Pactului 
de stabilitate și de creștere.

Or. fr

Amendamentul 137
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală.

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială, promovarea 
îmbătrânirii active, precum și politicile în 
materie de coeziune economică, socială și 
teritorială și politicile în domeniul 
protecției civile, azilului, migrației și 
frontierelor. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală.

Or. en
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Amendamentul 138
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală.

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
elaboreze, să dezvolte și să pună în 
aplicare reforme și investiții în toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, energie și climă, 
sănătatea publică, îngrijirea și îngrijirea 
copiilor, locuințe, infrastructura socială și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală.

Or. en

Amendamentul 139
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
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politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală.

politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
conversia profesională și perfecționarea 
lucrătorilor, politicile care vizează copiii 
și tinerii, dezvoltarea durabilă, sănătatea 
publică, infrastructura socială și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală.

Or. en

Amendamentul 140
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde 
o atenție specială acțiunilor care 
promovează tranziția verde și digitală.

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială.

Or. en

Amendamentul 141
José Gusmão
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Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde 
o atenție specială acțiunilor care 
promovează tranziția verde și digitală.

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici care au legătură cu dezvoltarea 
sustenabilă, cu combaterea sărăciei și a 
inegalităților, precum și cu bunăstarea 
socială, inclusiv domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
precum și sănătatea publică. Ar trebui să se 
acorde o atenție specială acțiunilor care 
promovează tranziția verde și digitală.

Or. en

Amendamentul 142
Alfred Sant

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor proprii de reformă din 
toate domeniile-cheie economice și 
societale, ar trebui ca sprijinul tehnic să 
continue să fie furnizat de Comisie la 
cererea unui stat membru, într-o gamă 
largă de domenii de politici, care includ 
domenii legate de gestionarea finanțelor și 
a bunurilor publice, reforma instituțională 
și administrativă, mediul de afaceri, 
sectorul financiar, piața produselor, a 
serviciilor și piața forței de muncă, 
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dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală.

educație și formare, dezvoltarea durabilă, 
relansarea sectorului turismului, 
sănătatea publică și bunăstarea socială. Ar 
trebui să se acorde o atenție specială 
acțiunilor care promovează tranziția verde 
și digitală.

Or. en

Amendamentul 143
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală.

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială, precum și crearea de 
incubatoare de proiecte. Ar trebui să se 
acorde o atenție specială acțiunilor care 
promovează tranziția verde și digitală.

Or. en

Amendamentul 144
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală.

(10) Pentru a ajuta statele membre să 
răspundă nevoilor de reformă din toate 
domeniile-cheie economice și societale, ar 
trebui ca sprijinul tehnic să continue să fie 
furnizat de Comisie la cererea unui stat 
membru, într-o gamă largă de domenii de 
politici, care includ domenii legate de 
gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, reforma instituțională și 
administrativă, mediul de afaceri, sectorul 
financiar, piața produselor, a serviciilor și 
piața forței de muncă, educație și formare, 
dezvoltarea durabilă, sănătatea publică și 
bunăstarea socială. Ar trebui să se acorde o 
atenție specială acțiunilor care promovează 
tranziția verde și digitală deschisă.

Or. en

Justificare

Transformarea digitală deschisă se referă la ideea că acțiunile finanțate de Mecanismul de 
redresare și reziliență ar trebui să contribuie la soluții cu sursă deschisă, ale căror programe 
de software și hardware vor fi disponibile pentru verificare și studiere de către orice 
persoană. Spre deosebire de soluțiile care fac obiectul dreptului de proprietate, această 
abordare va intensifica inovarea și va crește transparența.

Amendamentul 145
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru ca reformele să se bucure 
de un sprijin larg, ar trebui ca statele 
membre care doresc să beneficieze de 
program să fie obligate să consulte, în 
cadrul procesului de elaborare a 
propunerilor de pachete, părțile interesate 
relevante, cum ar fi autoritățile locale și 
regionale, partenerii economici și sociali 
și societatea civilă, în conformitate cu 
dispozițiile relevante din Regulamentul 
delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei, 
precum și parlamentele naționale.
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Or. en

Amendamentul 146
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Prezentul regulament stabilește un 
pachet financiar pentru Instrumentul de 
sprijin tehnic, care va constitui principala 
valoare de referință, în sensul Acordului 
interinstituțional privind disciplina 
bugetară, cooperarea în chestiuni 
bugetare și buna gestiune financiară16, 
pentru Parlamentul European și pentru 
Consiliu pe durata procedurii bugetare 
anuale.

eliminat

_________________
16 Acord interinstituțional între 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană din 13 
aprilie 2016 privind o mai bună legiferare 
(JO L 123, 12.5.2016, p. 1-14).

Or. fr

Amendamentul 147
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Pentru a îndeplini obiectivele 
stabilite în prezentul regulament, alocarea 
pachetului financiar ar trebui să fie 
realizată în etape. În prima etapă, cu o 
durată de 20 de luni, ar trebui să se pună 
la dispoziția statelor membre jumătate din 
pachetul financiar total, ele putând primi, 
în această etapă, o sumă care se poate 
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ridica la suma maximă alocată. În a doua 
etapă, cuantumul care nu a fost încă 
alocat ar trebui să fie alocat în plus față 
de pachetul financiar rămas.

Or. en

Amendamentul 148
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a răspunde nevoilor 
suplimentare în cadrul Instrumentului de 
sprijin tehnic, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a transfera la bugetul 
instrumentului resurse programate prin 
gestiune partajată în cadrul fondurilor 
Uniunii, în conformitate cu procedura 
aferentă. Resursele transferate ar trebui 
să fie implementate în conformitate cu 
normele acestui instrument și ar trebui să 
fie utilizate exclusiv în beneficiul statului 
membru în cauză. Comisia ar trebui să 
ofere feedback statului membru în cauză 
cu privire la utilizarea contribuțiilor 
suplimentare voluntare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 149
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a răspunde nevoilor 
suplimentare în cadrul Instrumentului de 
sprijin tehnic, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a transfera la bugetul 

(12) Pentru a răspunde nevoilor 
suplimentare în cadrul Instrumentului de 
sprijin tehnic, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a transfera la bugetul 
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instrumentului resurse programate prin 
gestiune partajată în cadrul fondurilor 
Uniunii, în conformitate cu procedura 
aferentă. Resursele transferate ar trebui să 
fie implementate în conformitate cu 
normele acestui instrument și ar trebui să 
fie utilizate exclusiv în beneficiul statului 
membru în cauză. Comisia ar trebui să 
ofere feedback statului membru în cauză cu 
privire la utilizarea contribuțiilor 
suplimentare voluntare.

instrumentului resurse programate prin 
gestiune partajată în cadrul fondurilor 
Uniunii, în conformitate cu procedura 
aferentă. Transferurile bugetare respective 
ar trebui să fie plafonate la 2 % din 
resursele financiare atribuibile statului 
membru în cauză în temeiul programelor 
de gestiune partajată în perioada 2021-
2027. Resursele transferate ar trebui să fie 
implementate în conformitate cu normele 
acestui instrument și ar trebui să fie 
utilizate exclusiv în beneficiul statului 
membru în cauză. Comisia ar trebui să 
ofere feedback statului membru în cauză cu 
privire la utilizarea contribuțiilor 
suplimentare voluntare.

Or. en

Amendamentul 150
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Pentru a răspunde nevoilor 
suplimentare în cadrul Instrumentului de 
sprijin tehnic, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a transfera la bugetul 
instrumentului resurse programate în 
cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență, în conformitate cu procedura 
aferentă. Resursele transferate ar trebui 
să fie implementate în conformitate cu 
normele acestui instrument și ar trebui să 
fie utilizate exclusiv în beneficiul statului 
membru în cauză. Comisia ar trebui să 
ofere feedback statului membru în cauză 
cu privire la utilizarea contribuțiilor 
suplimentare voluntare. Aceste resurse 
suplimentare ar trebui utilizate în 
conformitate cu normele și în scopul 
Instrumentului de sprijin tehnic, în 
conformitate cu prezentul regulament.
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Or. en

Amendamentul 151
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Din cauza circumstanțelor 
excepționale determinate de efectele 
pandemiei de COVID-19, acțiunile 
relevante începute după 1 februarie 2020 
ar trebui să fie eligibile pentru finanțare 
în cadrul instrumentului, cu condiția ca 
acestea să vizeze obiectivele prevăzute în 
prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 152
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Instrumentul de sprijin tehnic ar 
trebui pus la dispoziție în baza unei cereri, 
scopul instrumentului fiind de a sprijini 
punerea în aplicare a reformelor întreprinse 
la inițiativa statelor membre, a reformelor 
în contextul proceselor sau al acțiunilor de 
guvernanță economică legate de punerea în 
aplicare a dreptului Uniunii, precum și a 
reformelor în legătură cu punerea în 
aplicare a programelor de ajustare 
economică. De asemenea, instrumentul ar 
trebui să acorde sprijin tehnic pentru 
conceperea și punerea în aplicare a 
planurilor de redresare care trebuie 
elaborate în temeiul Regulamentului (UE) 
YYY/XX.

(13) Instrumentul de sprijin tehnic ar 
trebui pus la dispoziție în baza unei cereri, 
scopul instrumentului fiind de a sprijini 
punerea în aplicare a reformelor întreprinse 
la inițiativa statelor membre, a reformelor 
în contextul proceselor sau al acțiunilor de 
guvernanță economică legate de punerea în 
aplicare a dreptului Uniunii, precum și a 
reformelor în legătură cu punerea în 
aplicare a programelor de ajustare 
economică. De asemenea, instrumentul ar 
trebui să acorde sprijin tehnic pentru 
conceperea și punerea în aplicare a 
planurilor de redresare care trebuie 
elaborate în temeiul Regulamentului (UE) 
YYY/XX. În contextul unei recesiuni 



PE657.172v01-00 58/189 AM\1212336RO.docx

RO

economice grave la nivelul Uniunii 
Europene, ar trebui să se acorde prioritate 
planurilor de redresare economică.

Or. fr

Amendamentul 153
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Instrumentul de sprijin tehnic ar 
trebui pus la dispoziție în baza unei cereri, 
scopul instrumentului fiind de a sprijini 
punerea în aplicare a reformelor întreprinse 
la inițiativa statelor membre, a reformelor 
în contextul proceselor sau al acțiunilor 
de guvernanță economică legate de 
punerea în aplicare a dreptului Uniunii, 
precum și a reformelor în legătură cu 
punerea în aplicare a programelor de 
ajustare economică. De asemenea, 
instrumentul ar trebui să acorde sprijin 
tehnic pentru conceperea și punerea în 
aplicare a planurilor de redresare care 
trebuie elaborate în temeiul 
Regulamentului (UE) YYY/XX.

(13) Instrumentul de sprijin tehnic ar 
trebui pus la dispoziție în baza unei cereri, 
scopul instrumentului fiind de a sprijini 
punerea în aplicare a reformelor și a 
investițiilor întreprinse la inițiativa statelor 
membre, care promovează creșterea 
echitabilă, favorabilă incluziunii și 
sustenabilă, intensifică crearea de locuri 
de muncă de înaltă calitate, cresc 
productivitatea, stimulează investițiile 
sustenabile în economia reală și 
consolidează coeziunea economică, 
socială și teritorială în Uniune sau acțiuni 
legate de punerea în aplicare a dreptului 
Uniunii. De asemenea, instrumentul ar 
trebui să acorde sprijin tehnic pentru 
conceperea și punerea în aplicare a 
planurilor de redresare care trebuie 
elaborate în temeiul Regulamentului (UE) 
YYY/XX.

Or. en

Amendamentul 154
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Instrumentul de sprijin tehnic ar 
trebui pus la dispoziție în baza unei cereri, 
scopul instrumentului fiind de a sprijini 
punerea în aplicare a reformelor întreprinse 
la inițiativa statelor membre, a reformelor 
în contextul proceselor sau al acțiunilor de 
guvernanță economică legate de punerea în 
aplicare a dreptului Uniunii, precum și a 
reformelor în legătură cu punerea în 
aplicare a programelor de ajustare 
economică. De asemenea, instrumentul ar 
trebui să acorde sprijin tehnic pentru 
conceperea și punerea în aplicare a 
planurilor de redresare care trebuie 
elaborate în temeiul Regulamentului (UE) 
YYY/XX.

(13) Instrumentul de sprijin tehnic ar 
trebui pus la dispoziție în baza unei cereri, 
scopul instrumentului fiind de a sprijini 
punerea în aplicare a reformelor și a 
investițiilor întreprinse la inițiativa statelor 
membre, a reformelor și a investițiilor în 
contextul proceselor sau al acțiunilor de 
guvernanță economică legate de punerea în 
aplicare a dreptului Uniunii, precum și a 
reformelor în legătură cu punerea în 
aplicare a programelor de ajustare 
economică. De asemenea, instrumentul ar 
trebui să acorde sprijin tehnic pentru 
conceperea, punerea în aplicare și 
revizuirea planurilor de redresare care 
trebuie elaborate în temeiul 
Regulamentului privind Mecanismul de 
redresare și reziliență.

Or. en

Amendamentul 155
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Instrumentul de sprijin tehnic ar 
trebui pus la dispoziție în baza unei cereri, 
scopul instrumentului fiind de a sprijini 
punerea în aplicare a reformelor întreprinse 
la inițiativa statelor membre, a reformelor 
în contextul proceselor sau al acțiunilor de 
guvernanță economică legate de punerea în 
aplicare a dreptului Uniunii, precum și a 
reformelor în legătură cu punerea în 
aplicare a programelor de ajustare 
economică. De asemenea, instrumentul ar 
trebui să acorde sprijin tehnic pentru 
conceperea și punerea în aplicare a 
planurilor de redresare care trebuie 
elaborate în temeiul Regulamentului (UE) 
YYY/XX.

(13) Instrumentul de sprijin tehnic ar 
trebui pus la dispoziție în baza unei cereri, 
scopul instrumentului fiind de a sprijini 
punerea în aplicare a reformelor întreprinse 
la inițiativa statelor membre, a reformelor 
în contextul proceselor sau al acțiunilor de 
guvernanță economică legate de punerea în 
aplicare a dreptului Uniunii, precum și a 
reformelor în legătură cu punerea în 
aplicare a programelor de ajustare 
economică. De asemenea, instrumentul ar 
trebui să acorde sprijin tehnic pentru 
conceperea, punerea în aplicare și, dacă 
este necesar, revizuirea planurilor de 
redresare care trebuie elaborate în temeiul 
Regulamentului (UE) YYY/XX.
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Or. en

Amendamentul 156
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În conformitate cu normele și 
practicile existente deja în cadrul 
programului anterior, respectiv PSRS, ar 
trebui să se stabilească un proces prin care 
depunerea cererilor de sprijin tehnic să fie 
ușoară. Din acest motiv, cererile statelor 
membre dintr-un anumit an ar trebui 
transmise până la data de 31 octombrie a 
anului calendaristic respectiv. Respectând 
principiul general al egalității de tratament, 
al bunei gestiuni financiare și al 
transparenței, ar trebui să se stabilească 
criterii adecvate pentru analizarea cererilor 
depuse de statele membre. Aceste criterii ar 
trebui să se bazeze pe urgența, gravitatea și 
amploarea problemelor, precum și pe 
nevoile de sprijin identificate în domeniile 
de politică în care este preconizată 
acordarea de sprijin tehnic.

(14) În conformitate cu normele și 
practicile existente deja în cadrul 
programului anterior, respectiv PSRS, ar 
trebui să se stabilească un proces prin care 
depunerea cererilor de sprijin tehnic să fie 
ușoară. Din acest motiv, cererile statelor 
membre sau ale autorităților regionale și 
locale dintr-un anumit an ar trebui 
transmise până la data de 31 octombrie a 
anului calendaristic respectiv. Respectând 
principiul general al egalității de tratament, 
al bunei gestiuni financiare și al 
transparenței, ar trebui să se stabilească 
criterii adecvate pentru analizarea cererilor 
depuse de statele membre. Aceste criterii ar 
trebui să se bazeze pe urgența, gravitatea și 
amploarea problemelor, precum și pe 
nevoile de sprijin identificate în domeniile 
de politică în care este preconizată 
acordarea de sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 157
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În conformitate cu normele și 
practicile existente deja în cadrul 
programului anterior, respectiv PSRS, ar 
trebui să se stabilească un proces prin care 

(14) În conformitate cu normele și 
practicile existente deja în cadrul 
programului anterior, respectiv PSRS, ar 
trebui să se stabilească un proces prin care 
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depunerea cererilor de sprijin tehnic să fie 
ușoară. Din acest motiv, cererile statelor 
membre dintr-un anumit an ar trebui 
transmise până la data de 31 octombrie a 
anului calendaristic respectiv. Respectând 
principiul general al egalității de tratament, 
al bunei gestiuni financiare și al 
transparenței, ar trebui să se stabilească 
criterii adecvate pentru analizarea cererilor 
depuse de statele membre. Aceste criterii 
ar trebui să se bazeze pe urgența, 
gravitatea și amploarea problemelor, 
precum și pe nevoile de sprijin identificate 
în domeniile de politică în care este 
preconizată acordarea de sprijin tehnic.

depunerea cererilor de sprijin tehnic să fie 
ușoară. Din acest motiv, cererile statelor 
membre dintr-un anumit an ar trebui 
transmise până la data de 31 octombrie a 
anului calendaristic respectiv. Respectând 
principiul general al egalității de tratament, 
al bunei gestiuni financiare și al 
transparenței, ar trebui să se stabilească 
criterii adecvate pentru analizarea cererilor 
depuse de statele membre. Aceste criterii 
trebuie să se bazeze pe urgența, gravitatea 
și amploarea problemelor, precum și pe 
nevoile de sprijin identificate în domeniile 
de politică în care este preconizată 
acordarea de sprijin tehnic.

Or. fr

Amendamentul 158
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Beneficiarii Instrumentului de 
sprijin tehnic trebuie să consulte, ca parte 
a procesului de elaborare a cererii de 
sprijin tehnic, autorități locale și 
regionale, parteneri sociali și 
reprezentanți ai societății civile.

Or. en

Amendamentul 159
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul asigurării răspunderii și a 
transparenței, precum și a vizibilității 

(16) În scopul asigurării răspunderii și a 
transparenței, precum și a vizibilității 
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acțiunilor Uniunii, sub rezerva anumitor 
condiții care să protejeze informațiile 
sensibile, planurile de cooperare și de 
sprijin ar trebui să fie prezentate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
efectuate de Comisie, după cum consideră 
necesar.

acțiunilor Uniunii, sub rezerva anumitor 
condiții care să protejeze informațiile 
sensibile, planurile de cooperare și de 
sprijin ar trebui să fie prezentate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
efectuate de Comisie, după cum consideră 
necesar. În plus, comisiile competente ale 
Parlamentului European pot invita 
reprezentanți ai Comisiei să se prezinte în 
fața comisiilor pentru a discuta măsurile 
avute în vedere și luate în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 160
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul asigurării răspunderii și a 
transparenței, precum și a vizibilității 
acțiunilor Uniunii, sub rezerva anumitor 
condiții care să protejeze informațiile 
sensibile, planurile de cooperare și de 
sprijin ar trebui să fie prezentate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
efectuate de Comisie, după cum consideră 
necesar.

(16) În scopul asigurării răspunderii, 
pentru a garanta transparența și a 
asigura vizibilitatea acțiunilor Uniunii, sub 
rezerva anumitor condiții care să protejeze 
informațiile sensibile, toate planurile de 
cooperare și de sprijin ar trebui să fie 
prezentate Parlamentului European și 
Consiliului, iar activitățile de comunicare 
ar trebui să fie efectuate de Comisie, după 
cum consideră necesar. Comisia publică, 
pe site-ul său web, o listă completă și 
actualizată periodic a proiectelor sprijinite 
și, pentru fiecare dintre acestea, 
cuantumul alocat.

Or. en

Amendamentul 161
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte
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Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul asigurării răspunderii și a 
transparenței, precum și a vizibilității 
acțiunilor Uniunii, sub rezerva anumitor 
condiții care să protejeze informațiile 
sensibile, planurile de cooperare și de 
sprijin ar trebui să fie prezentate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
efectuate de Comisie, după cum consideră 
necesar.

(16) În scopul asigurării răspunderii și a 
transparenței, precum și a legitimității 
democratice a acțiunilor Uniunii, sub 
rezerva anumitor condiții care să protejeze 
informațiile sensibile, planurile de 
cooperare și de sprijin ar trebui să fie 
prezentate Parlamentului European, 
parlamentului național al statului 
membru în cauză și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
efectuate de Comisie, după cum consideră 
necesar.

Or. en

Amendamentul 162
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul asigurării răspunderii și a 
transparenței, precum și a vizibilității 
acțiunilor Uniunii, sub rezerva anumitor 
condiții care să protejeze informațiile 
sensibile, planurile de cooperare și de 
sprijin ar trebui să fie prezentate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
efectuate de Comisie, după cum consideră 
necesar.

(16) În scopul asigurării răspunderii și a 
transparenței, precum și a vizibilității 
acțiunilor Uniunii, sub rezerva anumitor 
condiții care să protejeze informațiile 
sensibile, planurile de cooperare și de 
sprijin ar trebui să fie prezentate 
Parlamentului European și Consiliului și ar 
trebui să fie controlate de către acestea, 
iar activitățile de comunicare ar trebui să 
fie efectuate de Comisie, după cum 
consideră necesar.

Or. en

Amendamentul 163
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt
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Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul asigurării răspunderii și a 
transparenței, precum și a vizibilității 
acțiunilor Uniunii, sub rezerva anumitor 
condiții care să protejeze informațiile 
sensibile, planurile de cooperare și de 
sprijin ar trebui să fie prezentate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
efectuate de Comisie, după cum consideră 
necesar.

(16) În scopul asigurării răspunderii și a 
transparenței, precum și a vizibilității 
acțiunilor Uniunii, sub rezerva anumitor 
condiții care să protejeze informațiile 
sensibile, planurile de cooperare și de 
sprijin ar trebui să fie prezentate 
Parlamentului European și Consiliului.

Or. en

Amendamentul 164
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În scopul asigurării răspunderii și a 
transparenței, precum și a vizibilității 
acțiunilor Uniunii, sub rezerva anumitor 
condiții care să protejeze informațiile 
sensibile, planurile de cooperare și de 
sprijin ar trebui să fie prezentate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
efectuate de Comisie, după cum consideră 
necesar.

(16) În scopul asigurării răspunderii și a 
transparenței, precum și a vizibilității 
acțiunilor Uniunii, sub rezerva anumitor 
condiții care să protejeze informațiile 
sensibile, planurile de cooperare și de 
sprijin trebuie să fie prezentate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare trebuie să fie 
efectuate de Comisie, după cum consideră 
necesar.

Or. fr

Amendamentul 165
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții 
privind punerea în aplicare a 
Instrumentului de sprijin tehnic, în special 
modurile de gestiune, formele de finanțare 
pentru măsurile de sprijin tehnic și 
conținutul programelor de lucru, care ar 
trebui să fie adoptate prin acte de punere în 
aplicare. Având în vedere importanța 
susținerii eforturilor statelor membre în 
ceea ce privește continuarea reformelor și 
punerea în aplicare a reformelor, este 
necesar să se permită o rată de cofinanțare 
pentru granturi de până la 100 % din 
costurile eligibile. Pentru a permite o 
mobilizare rapidă a sprijinului tehnic în caz 
de urgență, ar trebui să se prevadă 
adoptarea unor măsuri speciale pentru o 
perioadă limitată. În acest scop, o sumă 
limitată din bugetul din cadrul programului 
de lucru al Instrumentului de sprijin tehnic 
ar trebui să fie rezervată pentru măsuri 
speciale.

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții 
privind punerea în aplicare a 
Instrumentului de sprijin tehnic, în special 
modurile de gestiune, formele de finanțare 
pentru măsurile de sprijin tehnic și 
conținutul programelor de lucru, care ar 
trebui să fie adoptate prin acte de punere în 
aplicare. Având în vedere importanța 
susținerii eforturilor statelor membre în 
ceea ce privește continuarea reformelor și 
punerea în aplicare a reformelor, este 
necesar să se permită o rată de cofinanțare 
pentru granturi de până la 100 % din 
costurile eligibile. Pentru a permite o 
mobilizare rapidă a sprijinului tehnic în caz 
de urgență, ar trebui să se prevadă 
adoptarea unor măsuri speciale pentru o 
perioadă limitată după avizul 
Parlamentului European, ținând seama 
de regimul derogatoriu temporar. În acest 
scop, o sumă limitată din bugetul din 
cadrul programului de lucru al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie rezervată pentru măsuri speciale.

Or. fr

Amendamentul 166
Engin Eroglu

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții 
privind punerea în aplicare a 
Instrumentului de sprijin tehnic, în special 
modurile de gestiune, formele de finanțare 
pentru măsurile de sprijin tehnic și 
conținutul programelor de lucru, care ar 
trebui să fie adoptate prin acte de punere în 
aplicare. Având în vedere importanța 
susținerii eforturilor statelor membre în 
ceea ce privește continuarea reformelor și 

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții 
privind punerea în aplicare a 
Instrumentului de sprijin tehnic, în special 
modurile de gestiune, formele de finanțare 
pentru măsurile de sprijin tehnic și 
conținutul programelor de lucru, care ar 
trebui să fie adoptate prin acte de punere în 
aplicare. Având în vedere importanța 
susținerii eforturilor statelor membre în 
ceea ce privește continuarea reformelor și 
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punerea în aplicare a reformelor, este 
necesar să se permită o rată de cofinanțare 
pentru granturi de până la 100 % din 
costurile eligibile. Pentru a permite o 
mobilizare rapidă a sprijinului tehnic în caz 
de urgență, ar trebui să se prevadă 
adoptarea unor măsuri speciale pentru o 
perioadă limitată. În acest scop, o sumă 
limitată din bugetul din cadrul programului 
de lucru al Instrumentului de sprijin tehnic 
ar trebui să fie rezervată pentru măsuri 
speciale.

punerea în aplicare a reformelor, este 
necesar să se permită o rată de cofinanțare 
pentru granturi de până la 80 % din 
costurile eligibile. Pentru a permite o 
mobilizare rapidă a sprijinului tehnic în caz 
de urgență, ar trebui să se prevadă 
adoptarea unor măsuri speciale pentru o 
perioadă limitată. În acest scop, o sumă 
limitată din bugetul din cadrul programului 
de lucru al Instrumentului de sprijin tehnic 
ar trebui să fie rezervată pentru măsuri 
speciale.

Or. de

Amendamentul 167
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții 
privind punerea în aplicare a 
Instrumentului de sprijin tehnic, în special 
modurile de gestiune, formele de finanțare 
pentru măsurile de sprijin tehnic și 
conținutul programelor de lucru, care ar 
trebui să fie adoptate prin acte de punere 
în aplicare. Având în vedere importanța 
susținerii eforturilor statelor membre în 
ceea ce privește continuarea reformelor și 
punerea în aplicare a reformelor, este 
necesar să se permită o rată de cofinanțare 
pentru granturi de până la 100 % din 
costurile eligibile. Pentru a permite o 
mobilizare rapidă a sprijinului tehnic în caz 
de urgență, ar trebui să se prevadă 
adoptarea unor măsuri speciale pentru o 
perioadă limitată. În acest scop, o sumă 
limitată din bugetul din cadrul programului 
de lucru al Instrumentului de sprijin tehnic 
ar trebui să fie rezervată pentru măsuri 
speciale.

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții 
privind punerea în aplicare a 
Instrumentului de sprijin tehnic, în special 
modurile de gestiune, formele de finanțare 
pentru măsurile de sprijin tehnic și 
conținutul programelor de lucru, care ar 
trebui să fie adoptate prin acte delegate. 
Având în vedere importanța susținerii 
eforturilor statelor membre și ale 
autorităților regionale și locale în ceea ce 
privește continuarea reformelor și punerea 
în aplicare a reformelor, este necesar să se 
permită o rată de cofinanțare pentru 
granturi de până la 100 % din costurile 
eligibile. Pentru a permite o mobilizare 
rapidă a sprijinului tehnic în caz de 
urgență, ar trebui să se prevadă adoptarea 
unor măsuri speciale pentru o perioadă 
limitată. În acest scop, o sumă limitată din 
bugetul din cadrul programului de lucru al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie rezervată pentru măsuri speciale.

Or. en
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Amendamentul 168
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții 
privind punerea în aplicare a 
Instrumentului de sprijin tehnic, în special 
modurile de gestiune, formele de finanțare 
pentru măsurile de sprijin tehnic și 
conținutul programelor de lucru, care ar 
trebui să fie adoptate prin acte de punere 
în aplicare. Având în vedere importanța 
susținerii eforturilor statelor membre în 
ceea ce privește continuarea reformelor și 
punerea în aplicare a reformelor, este 
necesar să se permită o rată de cofinanțare 
pentru granturi de până la 100 % din 
costurile eligibile. Pentru a permite o 
mobilizare rapidă a sprijinului tehnic în caz 
de urgență, ar trebui să se prevadă 
adoptarea unor măsuri speciale pentru o 
perioadă limitată. În acest scop, o sumă 
limitată din bugetul din cadrul programului 
de lucru al Instrumentului de sprijin tehnic 
ar trebui să fie rezervată pentru măsuri 
speciale.

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții 
privind punerea în aplicare a 
Instrumentului de sprijin tehnic, în special 
modurile de gestiune, formele de finanțare 
pentru măsurile de sprijin tehnic și 
conținutul programelor de lucru, care ar 
trebui să fie adoptate prin acte delegate. 
Având în vedere importanța susținerii 
eforturilor statelor membre în ceea ce 
privește continuarea reformelor și punerea 
în aplicare a reformelor și a investițiilor, 
este necesar să se permită o rată de 
cofinanțare pentru granturi de până la 
100 % din costurile eligibile. Pentru a 
permite o mobilizare rapidă a sprijinului 
tehnic în caz de urgență, ar trebui să se 
prevadă adoptarea unor măsuri speciale 
pentru o perioadă limitată. În acest scop, o 
sumă limitată din bugetul din cadrul 
programului de lucru al Instrumentului de 
sprijin tehnic ar trebui să fie rezervată 
pentru măsuri speciale.

Or. en

Amendamentul 169
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții 
privind punerea în aplicare a 
Instrumentului de sprijin tehnic, în special 

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții 
privind punerea în aplicare a 
Instrumentului de sprijin tehnic, în special 
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modurile de gestiune, formele de finanțare 
pentru măsurile de sprijin tehnic și 
conținutul programelor de lucru, care ar 
trebui să fie adoptate prin acte de punere în 
aplicare. Având în vedere importanța 
susținerii eforturilor statelor membre în 
ceea ce privește continuarea reformelor și 
punerea în aplicare a reformelor, este 
necesar să se permită o rată de cofinanțare 
pentru granturi de până la 100 % din 
costurile eligibile. Pentru a permite o 
mobilizare rapidă a sprijinului tehnic în caz 
de urgență, ar trebui să se prevadă 
adoptarea unor măsuri speciale pentru o 
perioadă limitată. În acest scop, o sumă 
limitată din bugetul din cadrul programului 
de lucru al Instrumentului de sprijin tehnic 
ar trebui să fie rezervată pentru măsuri 
speciale.

modurile de gestiune, formele de finanțare 
pentru măsurile de sprijin tehnic și 
conținutul programelor de lucru, care ar 
trebui să fie adoptate prin acte de punere în 
aplicare. Având în vedere importanța 
susținerii eforturilor statelor membre în 
ceea ce privește continuarea reformelor și 
punerea în aplicare a reformelor, este 
necesar să se permită o rată de cofinanțare 
pentru granturi de până la 33 % din 
costurile eligibile. Pentru a permite o 
mobilizare rapidă a sprijinului tehnic în caz 
de urgență, ar trebui să se prevadă 
adoptarea unor măsuri speciale pentru o 
perioadă limitată. În acest scop, o sumă 
limitată din bugetul din cadrul programului 
de lucru al Instrumentului de sprijin tehnic 
ar trebui să fie rezervată pentru măsuri 
speciale.

Or. en

Amendamentul 170
Markus Ferber

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții 
privind punerea în aplicare a 
Instrumentului de sprijin tehnic, în special 
modurile de gestiune, formele de finanțare 
pentru măsurile de sprijin tehnic și 
conținutul programelor de lucru, care ar 
trebui să fie adoptate prin acte de punere 
în aplicare. Având în vedere importanța 
susținerii eforturilor statelor membre în 
ceea ce privește continuarea reformelor și 
punerea în aplicare a reformelor, este 
necesar să se permită o rată de cofinanțare 
pentru granturi de până la 100 % din 
costurile eligibile. Pentru a permite o 
mobilizare rapidă a sprijinului tehnic în caz 
de urgență, ar trebui să se prevadă 
adoptarea unor măsuri speciale pentru o 

(17) Ar trebui să se stabilească dispoziții 
privind punerea în aplicare a 
Instrumentului de sprijin tehnic, în special 
modurile de gestiune, formele de finanțare 
pentru măsurile de sprijin tehnic și 
conținutul programelor de lucru, care ar 
trebui să fie adoptate prin acte delegate. 
Având în vedere importanța susținerii 
eforturilor statelor membre în ceea ce 
privește continuarea reformelor și punerea 
în aplicare a reformelor, este necesar să se 
permită o rată de cofinanțare pentru 
granturi de până la 75 % din costurile 
eligibile. Pentru a permite o mobilizare 
rapidă a sprijinului tehnic în caz de 
urgență, ar trebui să se prevadă adoptarea 
unor măsuri speciale pentru o perioadă 
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perioadă limitată. În acest scop, o sumă 
limitată din bugetul din cadrul programului 
de lucru al Instrumentului de sprijin tehnic 
ar trebui să fie rezervată pentru măsuri 
speciale.

limitată. În acest scop, o sumă limitată din 
bugetul din cadrul programului de lucru al 
Instrumentului de sprijin tehnic ar trebui să 
fie rezervată pentru măsuri speciale.

Or. en

Amendamentul 171
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Toate măsurile finanțate în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență ar 
trebui să contribuie la o transformare 
digitală deschisă, în sensul că orice 
program de software sau hardware care 
rezultă din acestea ar trebui să fie 
disponibil publicului larg pentru 
verificare și studiere. Această abordare va 
intensifica inovarea și va crește 
transparența. Prin urmare, pentru a 
asigura o utilizare cât mai eficace și 
transparentă posibil a fondurilor publice, 
toate rezultatele și produsele secundare 
ale sprijinului tehnic în cadrul 
prezentului instrument ar trebui să fie 
accesibile în mod deschis publicului și 
disponibile acestuia.

Or. en

Amendamentul 172
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura o alocare (18) Pentru a se asigura o alocare 
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eficientă și coerentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie în concordanță 
cu programele Uniunii aflate în curs și 
complementare acestora, evitându-se 
totodată dubla finanțare a acelorași 
cheltuieli. În special, Comisia și statul 
membru ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace în 
vederea asigurării consecvenței, coerenței, 
complementarității și sinergiei între sursele 
de finanțare, inclusiv în ceea ce privește 
asistența tehnică.

eficientă și coerentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie în concordanță 
cu programele Uniunii aflate în curs și 
complementare acestora, evitându-se 
totodată dubla finanțare a acelorași 
cheltuieli. În special, Comisia și statul 
membru ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace în 
vederea asigurării consecvenței, coerenței, 
complementarității și sinergiei între sursele 
de finanțare, inclusiv în ceea ce privește 
asistența tehnică. Întrucât nu se poate 
exclude riscul dublei finanțări, mai ales 
că se prevede o procedură simplificată, 
având în vedere urgența, examinarea 
fiecărui dosar trebuie efectuată cu cea 
mai mare vigilență.

Or. fr

Amendamentul 173
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura o alocare 
eficientă și coerentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie în concordanță 
cu programele Uniunii aflate în curs și 
complementare acestora, evitându-se 
totodată dubla finanțare a acelorași 
cheltuieli. În special, Comisia și statul 
membru ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace în 
vederea asigurării consecvenței, coerenței, 
complementarității și sinergiei între sursele 
de finanțare, inclusiv în ceea ce privește 

(18) Pentru a se asigura o alocare 
eficientă și coerentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
acțiunile întreprinse în temeiul prezentului 
regulament ar trebui să fie în concordanță 
cu programele Uniunii aflate în curs și 
complementare acestora, evitându-se 
totodată dubla finanțare a acelorași 
cheltuieli. În special, Comisia și statul 
membru sau autoritatea regională sau 
locală ar trebui să asigure, în toate etapele 
procesului, o coordonare eficace în vederea 
asigurării consecvenței, coerenței, 
complementarității și sinergiei între sursele 
de finanțare, inclusiv în ceea ce privește 
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asistența tehnică. asistența tehnică.

Or. en

Amendamentul 174
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca instrumentul 
instituit prin prezentul regulament să fie 
evaluat pe baza informațiilor colectate cu 
ajutorul cerințelor de monitorizare 
specifice, evitând, totodată, reglementarea 
excesivă și sarcinile administrative, în 
special pentru statele membre. După caz, 
aceste cerințe ar trebui să includă indicatori 
cuantificabili, ca bază pentru evaluarea 
efectelor instrumentului la fața locului.

(19) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca instrumentul 
instituit prin prezentul regulament să fie 
evaluat pe baza informațiilor colectate cu 
ajutorul cerințelor de monitorizare 
specifice, evitând, totodată, reglementarea 
excesivă și sarcinile administrative, 
simplificând procedurile administrative și 
promovând cooperarea administrativă, în 
special pentru statele membre. După caz, 
aceste cerințe ar trebui să includă indicatori 
cuantificabili, ca bază pentru evaluarea 
efectelor instrumentului la fața locului.

Or. en

Amendamentul 175
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca instrumentul 
instituit prin prezentul regulament să fie 
evaluat pe baza informațiilor colectate cu 
ajutorul cerințelor de monitorizare 

(19) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca instrumentul 
instituit prin prezentul regulament să fie 
evaluat pe baza informațiilor colectate cu 
ajutorul cerințelor de monitorizare 
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specifice, evitând, totodată, reglementarea 
excesivă și sarcinile administrative, în 
special pentru statele membre. După caz, 
aceste cerințe ar trebui să includă indicatori 
cuantificabili, ca bază pentru evaluarea 
efectelor instrumentului la fața locului.

specifice, în special pentru statele membre. 
După caz, aceste cerințe ar trebui să 
includă indicatori cuantificabili, ca bază 
pentru evaluarea efectelor instrumentului la 
fața locului.

Or. fr

Amendamentul 176
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca instrumentul 
instituit prin prezentul regulament să fie 
evaluat pe baza informațiilor colectate cu 
ajutorul cerințelor de monitorizare 
specifice, evitând, totodată, reglementarea 
excesivă și sarcinile administrative, în 
special pentru statele membre. După caz, 
aceste cerințe ar trebui să includă indicatori 
cuantificabili, ca bază pentru evaluarea 
efectelor instrumentului la fața locului.

(19) În temeiul punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare, este necesar ca instrumentul 
instituit prin prezentul regulament să fie 
evaluat pe baza informațiilor colectate cu 
ajutorul cerințelor de monitorizare 
specifice, evitând, totodată, reglementarea 
excesivă și sarcinile administrative, în 
special pentru statele membre. Aceste 
cerințe ar trebui să includă indicatori 
cuantificabili, ca bază pentru evaluarea 
efectelor instrumentului la fața locului.

Or. en

Amendamentul 177
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual cu privire la punerea în 

(20) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual cu privire la punerea în 
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aplicare a prezentului regulament. Ar 
trebui să se efectueze o evaluare 
independentă la jumătatea perioadei, care 
să analizeze îndeplinirea obiectivelor 
instrumentului instituit de prezentul 
regulament, eficiența utilizării resurselor 
sale și valoarea sa adăugată. În plus, o 
evaluare independentă ex post ar trebui să 
analizeze impactul instrumentului pe 
termen lung.

aplicare a prezentului regulament. Ar 
trebui să se efectueze o evaluare 
independentă la jumătatea perioadei, care 
să analizeze îndeplinirea obiectivelor 
instrumentului instituit de prezentul 
regulament, eficiența utilizării resurselor 
sale și valoarea sa adăugată. Dacă este 
necesar, acest raport de evaluare la 
jumătatea perioadei ar trebui să fie însoțit 
de propuneri legislative de modificare a 
prezentului regulament. În plus, o 
evaluare independentă ex post ar trebui să 
analizeze impactul instrumentului pe 
termen lung.

Or. en

Amendamentul 178
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual cu privire la punerea în 
aplicare a prezentului regulament. Ar 
trebui să se efectueze o evaluare 
independentă la jumătatea perioadei, care 
să analizeze îndeplinirea obiectivelor 
instrumentului instituit de prezentul 
regulament, eficiența utilizării resurselor 
sale și valoarea sa adăugată. În plus, o 
evaluare independentă ex post ar trebui să 
analizeze impactul instrumentului pe 
termen lung.

(20) Este oportun ca Comisia să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului un 
raport anual cu privire la punerea în 
aplicare a prezentului regulament. Ar 
trebui să se efectueze o evaluare 
independentă la jumătatea perioadei, care 
să analizeze îndeplinirea obiectivelor 
instrumentului instituit de prezentul 
regulament, eficiența utilizării resurselor 
sale și valoarea sa adăugată. În plus, o 
evaluare independentă ex post trebuie să 
analizeze impactul instrumentului pe 
termen lung, iar rezultatele trebuie 
comunicate Parlamentului European.

Or. fr

Amendamentul 179
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel
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Propunere de regulament
Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Pentru a realiza o evaluare mai 
bună a instrumentului, de fiecare dată 
când un stat membru solicită sprijin 
tehnic, autoritățile naționale ar trebui să 
publice o evaluare ex post pentru fiecare 
cerere, cu excepția pasajelor a căror 
divulgare ar aduce atingere intereselor 
publice ale statului membru. Această 
publicare nu numai că va permite o 
evaluare mai bună, ci va asigura, 
totodată, o mai bună colaborare între 
Comisie și autoritățile naționale și locale.

Or. en

Amendamentul 180
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Ar trebui stabilite programe de 
lucru pentru punerea în aplicare a 
sprijinului tehnic. În vederea asigurării 
unor condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, ar trebui 
conferite competențe de executare 
Comisiei. Prezentului regulament i se 
aplică normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
tratat. Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(„Regulamentul financiar”)17 și instituie în 
special procedura de stabilire și de execuție 
a bugetului prin intermediul granturilor, al 
achizițiilor, al premiilor și al execuției 
indirecte și prevăd verificări privind 
responsabilitatea actorilor financiari. 

(21) Ar trebui stabilite programe de 
lucru pentru punerea în aplicare a 
sprijinului tehnic. În vederea asigurării 
unor condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, ar trebui 
conferite competențe de executare 
Comisiei. Prezentului regulament i se 
aplică normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
tratat. Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(„Regulamentul financiar”)17 și instituie în 
special procedura de stabilire și de execuție 
a bugetului prin intermediul granturilor, al 
achizițiilor, al premiilor și al execuției 
indirecte și prevăd verificări privind 
responsabilitatea actorilor financiari.
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Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protejarea bugetului Uniunii în cazul 
unor deficiențe generalizate în ceea ce 
privește statul de drept în statele membre, 
întrucât respectarea statului de drept 
reprezintă o condiție prealabilă esențială 
pentru buna gestiune financiară și pentru 
eficacitatea finanțării din partea Uniunii.
_________________ _________________
17 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

17 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) 
nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Or. fr

Amendamentul 181
Bogdan Rzońca

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Ar trebui stabilite programe de 
lucru pentru punerea în aplicare a 
sprijinului tehnic. În vederea asigurării 
unor condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, ar trebui 
conferite competențe de executare 
Comisiei. Prezentului regulament i se 
aplică normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
tratat. Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

(21) Ar trebui stabilite programe de 
lucru pentru punerea în aplicare a 
sprijinului tehnic. În vederea asigurării 
unor condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, ar trebui 
conferite competențe de executare 
Comisiei. Prezentului regulament i se 
aplică normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
tratat. Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
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(Regulamentul financiar)17 și instituie în 
special procedura de stabilire și de execuție 
a bugetului prin intermediul granturilor, al 
achizițiilor, al premiilor și al execuției 
indirecte și prevăd verificări privind 
responsabilitatea actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept reprezintă o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și pentru eficacitatea 
finanțării din partea UE.

(Regulamentul financiar)17 și instituie în 
special procedura de stabilire și de execuție 
a bugetului prin intermediul granturilor, al 
achizițiilor, al premiilor și al execuției 
indirecte și prevăd verificări privind 
responsabilitatea actorilor financiari.

_________________ _________________
17 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

17 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 182
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Ar trebui stabilite programe de 
lucru pentru punerea în aplicare a 
sprijinului tehnic. În vederea asigurării 
unor condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, ar trebui 
conferite competențe de executare 
Comisiei. Prezentului regulament i se 

(21) Ar trebui stabilite programe de 
lucru pentru punerea în aplicare a 
sprijinului tehnic. În vederea asigurării 
unor condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, ar trebui 
conferite competențe de executare 
Comisiei. Prezentului regulament i se 
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aplică normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
tratat. Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(Regulamentul financiar)17 și instituie în 
special procedura de stabilire și de execuție 
a bugetului prin intermediul granturilor, al 
achizițiilor, al premiilor și al execuției 
indirecte și prevăd verificări privind 
responsabilitatea actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept reprezintă o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și pentru eficacitatea 
finanțării din partea UE.

aplică normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
tratat. Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(Regulamentul financiar)17 și instituie în 
special procedura de stabilire și de execuție 
a bugetului prin intermediul granturilor, al 
achizițiilor, al premiilor și al execuției 
indirecte și prevăd verificări privind 
responsabilitatea actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
YYY/XX al Parlamentului European și al 
Consiliului [Mecanismul privind statul de 
drept în CFM], întrucât respectarea 
statului de drept reprezintă o condiție 
prealabilă esențială pentru buna gestiune 
financiară și pentru eficacitatea finanțării 
din partea UE.

_________________ _________________
17 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

17 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Or. en

Amendamentul 183
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
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Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Ar trebui stabilite programe de 
lucru pentru punerea în aplicare a 
sprijinului tehnic. În vederea asigurării 
unor condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, ar trebui 
conferite competențe de executare 
Comisiei. Prezentului regulament i se 
aplică normele financiare orizontale 
adoptate de Parlamentul European și de 
Consiliu în temeiul articolului 322 din 
tratat. Aceste norme sunt prevăzute în 
Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(Regulamentul financiar)17 și instituie în 
special procedura de stabilire și de execuție 
a bugetului prin intermediul granturilor, al 
achizițiilor, al premiilor și al execuției 
indirecte și prevăd verificări privind 
responsabilitatea actorilor financiari. 
Normele adoptate în temeiul articolului 
322 din TFUE vizează, de asemenea, 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, întrucât 
respectarea statului de drept reprezintă o 
condiție prealabilă esențială pentru buna 
gestiune financiară și pentru eficacitatea 
finanțării din partea UE.

(21) Ar trebui stabilite programe de 
lucru pentru punerea în aplicare a 
sprijinului tehnic. În vederea asigurării 
unor condiții uniforme pentru punerea în 
aplicare a prezentului regulament, ar trebui 
să i se confere Comisiei competența de a 
adopta acte delegate. Prezentului 
regulament i se aplică normele financiare 
orizontale adoptate de Parlamentul 
European și de Consiliu în temeiul 
articolului 322 din tratat. Aceste norme 
sunt prevăzute în Regulamentul (UE, 
Euratom) 2018/1046 al Parlamentului 
European și al Consiliului (Regulamentul 
financiar)17 și instituie în special procedura 
de stabilire și de execuție a bugetului prin 
intermediul granturilor, al achizițiilor, al 
premiilor și al execuției indirecte și prevăd 
verificări privind responsabilitatea actorilor 
financiari. Normele adoptate în temeiul 
articolului 322 din TFUE vizează, de 
asemenea, protecția bugetului Uniunii în 
cazul unor deficiențe generalizate în ceea 
ce privește statul de drept în statele 
membre, întrucât respectarea statului de 
drept reprezintă o condiție prealabilă 
esențială pentru buna gestiune financiară și 
pentru eficacitatea finanțării din partea UE.

_________________ _________________
17 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

17 Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 
al Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 iulie 2018 privind normele 
financiare aplicabile bugetului general al 
Uniunii, de modificare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, 
(UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, 
(UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, 
(UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a 
Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a 
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 
966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 184
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre, dar 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat 
la articolul menționat, prezentul 
regulament nu depășește ceea ce este 
necesar pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 185
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Deoarece obiectivul prezentului 
regulament nu poate fi realizat în mod 
satisfăcător de către statele membre, dar 
poate fi realizat mai bine la nivelul 
Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum este prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul menționat, prezentul regulament 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 

(23) Este totuși necesar ca obiectivul 
prezentului regulament să treacă testul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat la 
articolul menționat, prezentul regulament 
nu depășește ceea ce se presupune că este 
necesar pentru îndeplinirea acestui 
obiectiv.
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îndeplinirea acestui obiectiv.

Or. en

Amendamentul 186
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește obiectivele 
instrumentului, bugetul acestuia pentru 
perioada 2021-2027, formele de finanțare 
din partea Uniunii și normele pentru 
furnizarea finanțării.

Prezentul regulament stabilește obiectivele 
generale și specifice ale instrumentului, 
bugetul acestuia pentru perioada 2021-
2027, formele de finanțare din partea 
Uniunii și normele pentru furnizarea 
finanțării.

Or. en

Amendamentul 187
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acest program nu face obiectul normelor 
prevăzute de Pactul de stabilitate și 
creștere.

Or. fr

Amendamentul 188
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „sprijin tehnic” înseamnă măsurile 
menite să ajute statele membre să realizeze 
reforme instituționale, administrative și 
reforme care promovează creșterea și 
consolidează reziliența;

(1) „sprijin tehnic” înseamnă măsurile 
menite să ajute statele membre să realizeze 
reforme instituționale, administrative, 
sustenabile, favorabile incluziunii din 
punct de vedere social și reforme și 
investiții care promovează creșterea și 
consolidează reziliența, precum și să 
consolideze dialogul social;

Or. en

Amendamentul 189
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „sprijin tehnic” înseamnă măsurile 
menite să ajute statele membre să realizeze 
reforme instituționale, administrative și 
reforme care promovează creșterea și 
consolidează reziliența;

(1) „sprijin tehnic” înseamnă măsurile 
menite să ajute statele membre să realizeze 
reforme instituționale, administrative și 
reforme care promovează creșterea, 
consolidează reziliența și sunt sustenabile 
din punct de vedere social și al mediului;

Or. en

Amendamentul 190
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „sprijin tehnic” înseamnă măsurile 
menite să ajute statele membre să realizeze 
reforme instituționale, administrative și 
reforme care promovează creșterea și 
consolidează reziliența;

(1) „sprijin tehnic” înseamnă măsurile 
menite să ajute statele membre să realizeze 
reforme și investiții care promovează 
creșterea, convergența și reziliența sociale 
și economice echitabile, favorabile 
incluziunii și sustenabile;
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Or. en

Amendamentul 191
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „sprijin tehnic” înseamnă măsurile 
menite să ajute statele membre să realizeze 
reforme instituționale, administrative și 
reforme care promovează creșterea și 
consolidează reziliența;

(1) „sprijin tehnic” înseamnă măsurile 
menite să ajute statele membre sau 
unitățile administrative regionale și locale 
să realizeze reforme instituționale și 
administrative care îmbunătățesc 
sustenabilitatea și reziliența;

Or. en

Amendamentul 192
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „sprijin tehnic” înseamnă măsurile 
menite să ajute statele membre să realizeze 
reforme instituționale, administrative și 
reforme care promovează creșterea și 
consolidează reziliența;

(1) „sprijin tehnic” înseamnă măsurile 
menite să ajute statele membre să realizeze 
reforme instituționale, administrative, 
structurale și reforme care promovează 
creșterea și consolidează reziliența;

Or. en

Amendamentul 193
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(1a) „reforme sustenabile” înseamnă 
măsuri care:
(i) modifică, într-un mod sustenabil, 
structura unei economii, cadrul 
instituțional și de reglementare în care 
funcționează societățile, precum și 
capacitatea serviciilor publice, în special a 
școlilor și a instituțiilor de îngrijire a 
copiilor, precum și a serviciilor de 
sănătate, a administrației publice și a 
societății civile de a se adapta la 
schimbări, inclusiv îmbunătățirea 
rezilienței acestora la crize;
(ii) cresc coeziunea și convergența și 
reduc disparitățile regionale în 
conformitate cu articolul 174; și
(iii) sunt aliniate la obiectivele de 
dezvoltare durabilă ale Organizației 
Națiunilor Unite, în special al cincilea 
obiectiv referitor la egalitatea de gen, 
precum și la Acordul de la Paris și la 
Pilonul european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 194
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) „reforme” înseamnă reforme care:
(i) au legătură cu punerea în aplicare a 
obiectivelor Tratatului; sau
(ii) vizează abordarea provocărilor 
economice, sociale, de mediu și de 
sănătate, în vederea creșterii convergenței 
și a coeziunii, precum și a reducerii 
disparităților regionale; sau
(iii) promovează o creștere echitabilă, 
favorabilă incluziunii și sustenabilă, 
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aliniată la Pactul verde european, la 
Acordul de la Paris, la principiul de „a nu 
prejudicia în mod semnificativ”, la 
obiectivele de dezvoltare durabilă și la 
Pilonul european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 195
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este 
de a promova coeziunea economică, 
socială și teritorială a Uniunii prin 
sprijinirea eforturilor statelor membre de 
punere în aplicare a reformelor necesare 
pentru realizarea redresării economice și 
sociale, a rezilienței și a convergenței 
economice și sociale ascendente, precum 
și de a sprijini eforturile statelor membre 
de consolidare a capacității administrative 
de punere în aplicare a dreptului Uniunii 
în ceea ce privește provocările cu care se 
confruntă instituțiile, guvernanța, 
administrația publică și sectoarele 
economic și social.

eliminat

Or. en

Amendamentul 196
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
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eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, 
a rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor și de încurajare a 
investițiilor care vor promova o redresare 
economică, socială și bazată pe egalitatea 
de gen sustenabilă și echitabilă după 
pandemia de COVID-19, necesare pentru 
realizarea rezilienței și a convergenței 
economice și sociale ascendente, de a 
aborda în mod eficace recomandările 
specifice fiecărei țări adoptate în 
contextul semestrului european, de a 
sprijini eforturile statelor membre de 
consolidare a capacității administrative de 
punere în aplicare a dreptului Uniunii în 
ceea ce privește provocările cu care se 
confruntă instituțiile, guvernanța, 
administrația publică și sectoarele 
economic și social, precum și de a pune în 
aplicare obiectivele de politică în 
conformitate cu angajamentele Uniunii și 
ale statelor membre asumate în contextul 
Acordului de la Paris, în special obiectivul 
de realizare a obiectivelor în domeniul 
climei și energetice ale Uniunii pentru 
2030, precum și a neutralității climatice 
până în 2050, al obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
și al Pilonului european al drepturilor 
sociale.

Or. en

Amendamentul 197
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor și de promovare a 
investițiilor publice necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
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sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

rezilienței, a convergenței economice și 
sociale ascendente și a reducerii sărăciei și 
a inegalității, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social. 
Sprijinul tehnic se solicită de către statele 
membre și nu are caracter obligatoriu. 
Obiectivele de politică trebuie să fie 
aliniate cu noul Pact verde european, cu 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și cu 
Pilonul european al drepturilor sociale.

Or. en

Amendamentul 198
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii, precum și dezvoltarea 
regională a acesteia prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
necesare pentru realizarea redresării 
economice și sociale, a rezilienței și a 
convergenței economice și sociale 
ascendente într-un mod echitabil și 
favorabil incluziunii, de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social, 
precum și de a contribui la punerea în 
aplicare a priorităților și a obiectivelor 



AM\1212336RO.docx 87/189 PE657.172v01-00

RO

principale ale Uniunii, precum Pactul 
verde european, Acordul de la Paris, 
principiul de „a nu prejudicia în mod 
semnificativ”, obiectivele de dezvoltare 
durabilă, Pilonul european al drepturilor 
sociale, transformarea și inovarea 
digitale.

Or. en

Amendamentul 199
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor și a investițiilor 
necesare pentru realizarea redresării 
economice și sociale echitabile, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, de a sprijini eforturile 
statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social, 
precum și de a contribui la punerea în 
aplicare a angajamentelor Uniunii și ale 
statelor membre în contextul Pactului 
verde european, al Acordului de la Paris, 
al obiectivelor de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite, al 
integrării perspectivei de gen și al 
Pilonului european al drepturilor sociale.

Or. en

Amendamentul 200
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Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare 
a capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială în statele membre pentru a pune 
în aplicare reformele necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și consolidarea 
capacității administrative.

Or. fr

Amendamentul 201
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială 
și teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare 
a capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

Obiectivul general al instrumentului este de 
a sprijini eforturilor statelor membre de 
punere în aplicare a reformelor necesare 
pentru realizarea redresării economice și 
sociale, a rezilienței și a convergenței 
economice și sociale ascendente, cu 
respectarea deplină a suveranității 
naționale.



AM\1212336RO.docx 89/189 PE657.172v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 202
Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială 
și teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare 
a capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

Obiectivul general al instrumentului este de 
a sprijini statele membre în punerea în 
aplicare a reformelor pentru realizarea 
redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, prin consolidarea 
capacității lor administrative de punere în 
aplicare a tuturor măsurilor decise la nivel 
național pentru a sprijini redresarea.

Or. en

Amendamentul 203
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
competitivității, a rezilienței și a 
convergenței economice și sociale 
ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
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aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

capacității administrative și a cadrului 
juridic pentru punerea în aplicare a 
dreptului Uniunii în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.

Or. es

Amendamentul 204
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea statelor 
membre în eforturile lor de punere în 
aplicare a reformelor adaptate necesare 
pentru realizarea redresării economice și 
sociale, a rezilienței și a convergenței 
economice și sociale ascendente, precum și 
de a sprijini eforturile statelor membre de 
consolidare a capacității administrative de 
punere în aplicare a dreptului Uniunii în 
ceea ce privește provocările cu care se 
confruntă instituțiile, guvernanța, 
administrația publică și sectoarele 
economic și social.

Or. en

Amendamentul 205
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
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teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, inclusiv aderarea la 
zona euro a statelor membre care s-au 
angajat să adere la aceasta, precum și de a 
sprijini eforturile statelor membre de 
consolidare a capacității administrative de 
punere în aplicare a dreptului Uniunii în 
ceea ce privește provocările cu care se 
confruntă instituțiile, guvernanța, 
administrația publică și sectoarele 
economic și social.

Or. en

Amendamentul 206
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța și administrația 
publică, inclusiv la nivel regional și local, 
precum și sectoarele economic și social.

Or. en

Amendamentul 207
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Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică și sectoarele economic și social.

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității instituționale și administrative 
de punere în aplicare a dreptului Uniunii în 
ceea ce privește provocările cu care se 
confruntă instituțiile, guvernanța, 
administrația publică și sectoarele 
economic și social.

Or. en

Amendamentul 208
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței și a convergenței economice și 
sociale ascendente, precum și de a sprijini 
eforturile statelor membre de consolidare a 
capacității administrative de punere în 
aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce 
privește provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 

Obiectivul general al instrumentului este de 
a promova coeziunea economică, socială și 
teritorială a Uniunii prin sprijinirea 
eforturilor statelor membre de punere în 
aplicare a reformelor necesare pentru 
realizarea redresării economice și sociale, a 
rezilienței, a convergenței economice și 
sociale ascendente și a competitivității, 
precum și de a sprijini eforturile statelor 
membre de consolidare a capacității 
administrative de punere în aplicare a 
dreptului Uniunii în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă instituțiile, 
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publică și sectoarele economic și social. guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social.

Or. en

Amendamentul 209
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivul general al instrumentului este:
(a) de a proteja și a promova coeziunea 
economică, socială și teritorială a Uniunii 
după șocul economic simetric excepțional 
resimțit în Uniune ca urmare a pandemiei 
de COVID-19, permițându-le tuturor 
regiunilor și statelor membre să sprijine o 
redresare sustenabilă, precum și de a 
stimula și a sprijini regiunile și statele 
membre să își îmbunătățească gradul de 
pregătire pentru crizele economice, 
sociale și administrative, precum și 
reziliența lor la șocuri viitoare;
(b) de a sprijini eforturile statelor membre 
de a își îmbunătăți capacitatea 
administrativă la toate nivelurile 
administrației cu scopul de a pune în 
aplicare dreptul Uniunii și obiectivele de 
politică ale acesteia, în conformitate cu 
angajamentele asumate de Uniune și de 
statele membre în contextul Acordului de 
la Paris, al obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
și al Pilonului european al drepturilor 
sociale;
(c) de a contribui la abordarea 
provocărilor cu caracter structural 
întâmpinate în contextul reformelor 
naționale, vizând îmbunătățirea 
performanței economiilor naționale și 
promovarea unor structuri economice, 
sociale și instituționale reziliente în statele 
membre, contribuind, astfel, la o 
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dezvoltare economică sustenabilă și 
receptivă la dimensiunea de gen, la 
coeziune, competitivitate, productivitate, 
crearea de locuri de muncă, egalitatea de 
gen, incluziunea socială și o convergență 
reală durabilă; și
(d) de a contribui la consolidarea 
capacității administrative și instituționale 
a statelor membre, inclusiv, după caz, la 
nivel regional și local, în ceea ce privește 
provocările cu care se confruntă 
instituțiile, guvernanța, administrația 
publică, școlile și instituțiile de îngrijire a 
copiilor, sistemul de sănătate publică și 
sectoarele economic și social; și
(e) de a contribui la reziliența economică, 
socială, de mediu și administrativă a 
statelor membre în fața șocurilor la scară 
largă care sunt resimțite la nivelul 
Uniunii sau la nivel național.

Or. en

Amendamentul 210
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reorientarea semestrului european ar 
trebui să fie integrată, astfel cum se 
prevede în Comunicarea Comisiei din 17 
decembrie 2019. Comunicarea prevede că 
„punând mai mult accentul pe politicile 
climatice și de mediu, semestrul european 
este consolidat, acesta fiind un instrument 
cuprinzător de politică economică și de 
politică de ocupare a forței de muncă”.

Or. fr

Amendamentul 211
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Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimb de bune practici, prin 
procese și metodologii adecvate și printr-
un management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient. Aceste obiective 
specifice trebuie urmărite în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în sprijinirea 
autorităților naționale și, după caz, a 
autorităților regionale și locale în 
demersul lor de îmbunătățire a capacității 
lor de a elabora, dezvolta, pune în aplicare 
și monitoriza reforme, precum elaborarea, 
punerea în aplicare, revizuirea și 
îmbunătățirea planurilor naționale de 
redresare și reziliență în conformitate cu 
Regulamentul (UE) YYY/XX. 
Instrumentul va asigura acest lucru, 
printre altele, prin schimb de bune practici, 
prin procese și metodologii adecvate, prin 
implicarea largă a părților interesate și 
printr-un management al resurselor umane 
mai eficace și mai eficient. Aceste 
obiective specifice trebuie urmărite în 
strânsă cooperare cu statele membre în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 212
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimb de bune practici, prin 

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
statelor membre și a autorităților naționale 
competente ale acestora în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme și 
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procese și metodologii adecvate și printr-
un management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient. Aceste obiective 
specifice trebuie urmărite în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

investiții, inclusiv prin schimb de bune 
practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient. Aceste obiective specifice trebuie 
urmărite în strânsă cooperare cu statele 
membre și cu autoritățile naționale 
competente în cauză.

Or. en

Amendamentul 213
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimb de bune practici, prin 
procese și metodologii adecvate și printr-
un management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient. Aceste obiective 
specifice trebuie urmărite în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimb de bune practici, prin 
procese și metodologii adecvate, în special 
abordări digitale și în materie de 
guvernare electronică, și printr-un 
management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient. Aceste obiective 
specifice trebuie urmărite în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 214
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru realizarea obiectivului general Pentru realizarea obiectivului general 
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prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimb de bune practici, prin 
procese și metodologii adecvate și printr-
un management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient. Aceste obiective 
specifice trebuie urmărite în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
respectând totodată principiul 
subsidiarității, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient. Aceste obiective specifice trebuie 
urmărite în strânsă cooperare cu statele 
membre în cauză.

Or. fr

Amendamentul 215
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimb de bune practici, prin 
procese și metodologii adecvate și printr-
un management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient. Aceste obiective 
specifice trebuie urmărite în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimb de bune practici, în 
special schimbul de experți, prin procese și 
metodologii adecvate și printr-un 
management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient. Aceste obiective 
specifice trebuie urmărite în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 216
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
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Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimb de bune practici, prin 
procese și metodologii adecvate și printr-
un management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient. Aceste obiective 
specifice trebuie urmărite în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimb de bune practici, prin 
procese și metodologii adecvate și printr-
un management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient. Aceste obiective 
specifice trebuie urmărite în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză și cu 
parlamentele lor naționale.

Or. en

Amendamentul 217
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimb de bune practici, prin 
procese și metodologii adecvate și printr-
un management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient. Aceste obiective 
specifice trebuie urmărite în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme și de a 
promova investițiile publice, inclusiv prin 
schimb de bune practici, prin procese și 
metodologii adecvate și printr-un 
management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient. Aceste obiective 
specifice trebuie urmărite în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 218
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Antonio Maria Rinaldi, Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Marco Zanni

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimb de bune practici, prin 
procese și metodologii adecvate și printr-
un management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient. Aceste obiective 
specifice trebuie urmărite în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivul specific 
al instrumentului constă în furnizarea de 
granturi statelor membre, care ar trebui 
să fie utilizate pentru a sprijini 
capacitatea administrațiilor lor publice 
naționale de a elabora, dezvolta și pune în 
aplicare reforme, inclusiv prin schimb de 
bune practici, prin procese și metodologii 
adecvate și printr-un management al 
resurselor umane mai eficace și mai 
eficient.

Or. en

Amendamentul 219
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimb de bune practici, prin 
procese și metodologii adecvate și printr-
un management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient. Aceste obiective 
specifice trebuie urmărite în strânsă 
cooperare cu statele membre în cauză.

Pentru realizarea obiectivului general 
prevăzut la articolul 3, obiectivele specifice 
ale instrumentului constau în asistarea 
autorităților naționale în demersul lor de 
îmbunătățire a capacității lor de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimb de bune practici, după 
caz, prin procese și metodologii adecvate și 
printr-un management al resurselor umane 
mai eficace și mai eficient. Aceste 
obiective specifice trebuie urmărite în 
strânsă cooperare cu statele membre în 
cauză.

Or. en
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Amendamentul 220
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul nu trebuie să sprijine direct 
sau indirect dezafectarea sau construirea 
centralelor nucleare, investițiile legate de 
producția, prelucrarea, distribuirea, 
depozitarea sau arderea combustibililor 
fosili și investițiile în infrastructura 
aeroportuară, cu excepția celor din 
regiunile ultraperiferice.

Or. fr

Amendamentul 221
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele specifice prevăzute la articolul 
4 se referă la domenii de politică legate de 
coeziune, competitivitate, educație, 
productivitate, cercetare și inovare, 
creștere inteligentă, echitabilă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locuri de muncă și 
investiții, cu un accent special pe acțiunile 
care promovează tranziția verde și digitală, 
și, mai ales, la unul sau mai multe dintre 
următoarele domenii de politică:

Obiectivele specifice prevăzute la articolul 
4 se referă la domenii de politică legate de 
convergență, îmbunătățirea rezilienței 
economice, sociale și administrative, 
dezvoltarea sustenabilă, coeziune, 
egalitatea de gen, îngrijirea copiilor, 
asistența medicală, îngrijirea vârstnicilor, 
educație, cercetare și inovare, creștere 
inteligentă, echitabilă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locuri de muncă și 
investiții, cu un accent special pe acțiunile 
care promovează tranziția verde și digitală 
deschisă, cum ar fi unul sau mai multe 
dintre următoarele domenii de politică:

Or. en

Amendamentul 222
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Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele specifice prevăzute la articolul 
4 se referă la domenii de politică legate de 
coeziune, competitivitate, educație, 
productivitate, cercetare și inovare, creștere 
inteligentă, echitabilă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locuri de muncă și 
investiții, cu un accent special pe acțiunile 
care promovează tranziția verde și digitală, 
și, mai ales, la unul sau mai multe dintre 
următoarele domenii de politică:

Obiectivele specifice prevăzute la articolul 
4 se referă la domenii de politică legate de 
convergența ascendentă, coeziune, 
reziliență, justiția socială și incluziunea 
socială, competitivitate, educație, asistența 
medicală publică, infrastructura socială, 
productivitate, cercetare și inovare, creștere 
inteligentă, echitabilă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locuri de muncă de 
înaltă calitate și investiții, cu un accent 
special pe acțiunile care promovează 
tranziția verde și digitală, și, mai ales, la 
unul sau mai multe dintre următoarele 
domenii de politică:

Or. en

Amendamentul 223
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele specifice prevăzute la articolul 
4 se referă la domenii de politică legate de 
coeziune, competitivitate, educație, 
productivitate, cercetare și inovare, creștere 
inteligentă, echitabilă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locuri de muncă și 
investiții, cu un accent special pe acțiunile 
care promovează tranziția verde și 
digitală, și, mai ales, la unul sau mai multe 
dintre următoarele domenii de politică:

Obiectivele specifice prevăzute la articolul 
4 se referă la domenii de politică legate de 
coeziune, competitivitate, educație, 
productivitate, cercetare și inovare, creștere 
inteligentă, echitabilă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locuri de muncă și 
investiții de capital, și, mai ales, la unul 
sau mai multe dintre următoarele domenii 
de politică:

Or. en
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Amendamentul 224
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele specifice prevăzute la articolul 
4 se referă la domenii de politică legate de 
coeziune, competitivitate, educație, 
productivitate, cercetare și inovare, creștere 
inteligentă, echitabilă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locuri de muncă și 
investiții, cu un accent special pe acțiunile 
care promovează tranziția verde și digitală, 
și, mai ales, la unul sau mai multe dintre 
următoarele domenii de politică:

Obiectivele specifice prevăzute la articolul 
4 se referă la domenii de politică legate de 
coeziune, competitivitate, educație, 
productivitate, cercetare și inovare, creștere 
inteligentă, echitabilă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, locuri de muncă și 
investiții, cu un accent special pe acțiunile 
care promovează tranziția verde și digitală, 
precum și combaterea sărăciei și a 
inegalității, cu accent pe unul sau mai 
multe dintre următoarele domenii de 
politică:

Or. en

Amendamentul 225
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 4 se referă la domenii de politică 
legate de coeziune, competitivitate, 
educație, productivitate, cercetare și 
inovare, creștere inteligentă, echitabilă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de 
muncă și investiții, cu un accent special pe 
acțiunile care promovează tranziția verde și 
digitală, și, mai ales, la unul sau mai multe 
dintre următoarele domenii de politică:

Obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 4 se referă la domenii de politică 
legate de coeziune, competitivitate, 
educație, productivitate, cercetare și 
inovare, creștere inteligentă, echitabilă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de 
muncă și investiții, cu un accent special pe 
acțiunile care promovează tranziția verde și 
digitală într-un mod conștient din punct 
de vedere social, și, mai ales, la unul sau 
mai multe dintre următoarele domenii de 
politică:

Or. en
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Amendamentul 226
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 4 se referă la domenii de politică 
legate de coeziune, competitivitate, 
educație, productivitate, cercetare și 
inovare, creștere inteligentă, echitabilă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de 
muncă și investiții, cu un accent special pe 
acțiunile care promovează tranziția verde și 
digitală, și, mai ales, la unul sau mai multe 
dintre următoarele domenii de politică:

Obiectivele specifice prevăzute la 
articolul 4 se referă la domenii de politică 
legate de coeziune, competitivitate, 
educație, productivitate, cercetare și 
inovare, creștere inteligentă, echitabilă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de 
muncă de înaltă calitate și investiții, cu un 
accent special pe acțiunile care 
promovează tranziția verde și digitală, și, 
mai ales, la unul sau mai multe dintre 
următoarele domenii de politică:

Or. en

Amendamentul 227
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea finanțelor și a 
bunurilor publice, procedura bugetară, 
cadrul macrobugetar, gestiunea datoriilor 
și a fluxurilor de numerar, politica 
privind cheltuielile și politica fiscală, 
conformarea fiscală, planificarea fiscală 
agresivă, frauda și evaziunea fiscală și 
administrarea veniturilor, precum și 
uniunea vamală;

(a) frauda și evaziunea fiscală;

Or. fr

Amendamentul 228
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, cadrul 
macrobugetar, gestiunea datoriilor și a 
fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, planificarea fiscală agresivă, 
frauda și evaziunea fiscală și 
administrarea veniturilor, precum și 
uniunea vamală;

(a) structuri administrative și sisteme 
de gestionare a informațiilor moderne și 
eficiente pentru gestionarea finanțelor și a 
bunurilor publice, procedura bugetară, în 
special integrarea dimensiunii de gen în 
buget, cadrul macrobugetar, gestiunea 
datoriilor și a fluxurilor de numerar, 
politica privind cheltuielile și politica 
fiscală, conformarea fiscală, combaterea 
planificării fiscale agresive, a fraudei și a 
evaziunii fiscale, precum și administrarea 
veniturilor, precum și uniunea vamală;

Or. en

Amendamentul 229
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, cadrul 
macrobugetar, gestiunea datoriilor și a 
fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, planificarea fiscală agresivă, frauda 
și evaziunea fiscală și administrarea 
veniturilor, precum și uniunea vamală;

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, revizuirea independentă a 
politicilor fiscale și bugetare, procedura 
bugetară, cadrul macrobugetar, gestiunea 
datoriilor și a fluxurilor de numerar, 
politica privind cheltuielile și politica 
fiscală, în special reforma fiscală în 
vederea unor venituri mai puțin 
distorsionante, conformarea fiscală, 
planificarea fiscală agresivă, frauda și 
evaziunea fiscală și administrarea 
veniturilor, precum și uniunea vamală;

Or. en

Amendamentul 230
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, cadrul 
macrobugetar, gestiunea datoriilor și a 
fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, planificarea fiscală agresivă, 
frauda și evaziunea fiscală și 
administrarea veniturilor, precum și 
uniunea vamală;

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, cadrul 
macroeconomic, gestiunea datoriilor și a 
fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, planificarea fiscală agresivă, 
evaziunea fiscală și frauda fiscală și 
administrarea veniturilor și a cheltuielilor, 
precum și uniunea vamală;

Or. en

Amendamentul 231
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, cadrul 
macrobugetar, gestiunea datoriilor și a 
fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, planificarea fiscală agresivă, frauda 
și evaziunea fiscală și administrarea 
veniturilor, precum și uniunea vamală;

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, cadrul 
macrobugetar, gestiunea datoriilor și a 
fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, planificarea fiscală agresivă, frauda 
fiscală, evaziunea fiscală și evitarea 
obligațiilor fiscale, administrarea 
veniturilor, precum și uniunea vamală;

Or. en

Amendamentul 232
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, cadrul 
macrobugetar, gestiunea datoriilor și a 
fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, planificarea fiscală agresivă, 
frauda și evaziunea fiscală și 
administrarea veniturilor, precum și 
uniunea vamală;

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, cadrul 
macrobugetar, gestiunea datoriilor și a 
fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, combaterea planificării fiscale 
agresive, a fraudei și a evaziunii fiscale și 
administrarea veniturilor, precum și 
uniunea vamală;

Or. en

Amendamentul 233
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, cadrul 
macrobugetar, gestiunea datoriilor și a 
fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, planificarea fiscală agresivă, frauda 
și evaziunea fiscală și administrarea 
veniturilor, precum și uniunea vamală;

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, cadrul 
macrobugetar, gestiunea datoriilor și a 
fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, planificarea fiscală agresivă, frauda 
și evaziunea fiscală, sistemul juridic și 
administrarea veniturilor, precum și 
uniunea vamală;

Or. en

Amendamentul 234
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, cadrul 
macrobugetar, gestiunea datoriilor și a 

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, cadrul 
macrobugetar, gestiunea datoriilor și a 
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fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, planificarea fiscală agresivă, frauda 
și evaziunea fiscală și administrarea 
veniturilor, precum și uniunea vamală;

fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, planificarea fiscală agresivă, frauda 
și evaziunea fiscală, evitarea obligațiilor 
fiscale și administrarea veniturilor, precum 
și uniunea vamală;

Or. fr

Amendamentul 235
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, cadrul 
macrobugetar, gestiunea datoriilor și a 
fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, planificarea fiscală agresivă, 
frauda și evaziunea fiscală și administrarea 
veniturilor, precum și uniunea vamală;

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, reducerea 
dependenței excesive de împrumuturi, 
cadrul macrobugetar, gestiunea datoriilor și 
a fluxurilor de numerar, politica privind 
cheltuielile și politica fiscală, conformarea 
fiscală, frauda și evaziunea fiscală și 
administrarea veniturilor, precum și 
uniunea vamală;

Or. en

Amendamentul 236
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reforma instituțională și 
funcționarea eficientă și orientată spre 
servicii a administrației publice și a 
guvernării electronice, inclusiv, atunci 
când este cazul, prin simplificarea 
normelor, respectarea statului de drept, 
reforma sistemului de justiție și 
consolidarea luptei împotriva fraudei, a 

(b) reforma instituțională și 
funcționarea eficientă și orientată spre 
servicii a administrației publice și 
digitalizarea administrației publice, 
inclusiv sisteme de comunicare digitală 
securizate, printre care se numără cele de 
videoconferințe, pentru a promova 
guvernarea electronică, inclusiv 
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corupției și a spălării banilor; digitalizarea administrației publice și, 
atunci când este cazul, prin clarificarea 
sau simplificarea normelor, respectarea 
statului de drept, reforma sistemului de 
justiție, autorități de concurență și 
antitrust bine dotate, precum și 
consolidarea luptei împotriva fraudei, a 
corupției și a spălării banilor;

Or. en

Amendamentul 237
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reforma instituțională și 
funcționarea eficientă și orientată spre 
servicii a administrației publice și a 
guvernării electronice, inclusiv, atunci 
când este cazul, prin simplificarea 
normelor, respectarea statului de drept, 
reforma sistemului de justiție și 
consolidarea luptei împotriva fraudei, a 
corupției și a spălării banilor;

(b) reforma instituțională și 
funcționarea eficientă și orientată spre 
servicii a administrației publice și a 
guvernării electronice, inclusiv, atunci 
când este cazul, prin simplificarea 
procedurilor și prin promovarea 
cooperării administrative, respectarea 
statului de drept, reforma sistemului de 
justiție și consolidarea luptei împotriva 
fraudei, a corupției și a spălării banilor;

Or. en

Amendamentul 238
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reforma instituțională și 
funcționarea eficientă și orientată spre 
servicii a administrației publice și a 
guvernării electronice, inclusiv, atunci 
când este cazul, prin simplificarea 

(b) reforma instituțională și 
funcționarea eficientă și orientată spre 
servicii a administrației publice și a 
guvernării electronice, inclusiv, atunci 
când este cazul, prin simplificarea 
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normelor, respectarea statului de drept, 
reforma sistemului de justiție și 
consolidarea luptei împotriva fraudei, a 
corupției și a spălării banilor;

normelor, respectarea statului de drept, 
reforma sistemului de justiție și 
consolidarea luptei împotriva fraudei, a 
corupției și a spălării banilor, precum și 
prin consolidarea supravegherii 
financiare;

Or. en

Amendamentul 239
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reforma instituțională și 
funcționarea eficientă și orientată spre 
servicii a administrației publice și a 
guvernării electronice, inclusiv, atunci 
când este cazul, prin simplificarea 
normelor, respectarea statului de drept, 
reforma sistemului de justiție și 
consolidarea luptei împotriva fraudei, a 
corupției și a spălării banilor;

(b) reforma instituțională și 
funcționarea eficientă și orientată spre 
servicii a administrației publice și a 
guvernării electronice, inclusiv, atunci 
când este cazul, prin simplificarea 
normelor, respectarea statului de drept, 
reforma sistemului de justiție și 
consolidarea luptei împotriva fraudei, a 
corupției, a spălării banilor și a finanțării 
terorismului;

Or. en

Amendamentul 240
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile, 
participarea publică în întreprinderi, 
procesele de privatizare, comerțul și 

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile, 
participarea publică în întreprinderi, 
reducerea birocrației, procesele de 
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investițiile străine directe, concurența și 
achizițiile publice, dezvoltarea sectorială 
durabilă și sprijinul pentru cercetare și 
inovare și pentru digitalizare;

privatizare, comerțul și investițiile străine 
directe, concurența și achizițiile publice, 
dezvoltarea sectorială durabilă, relansarea 
sectorului turismului și sprijinul pentru 
cercetare și inovare și pentru digitalizare;

Or. en

Amendamentul 241
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile, 
participarea publică în întreprinderi, 
procesele de privatizare, comerțul și 
investițiile străine directe, concurența și 
achizițiile publice, dezvoltarea sectorială 
durabilă și sprijinul pentru cercetare și 
inovare și pentru digitalizare;

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile, 
participarea publică în întreprinderi, 
procesele de privatizare, comerțul și 
investițiile străine directe, concurența și 
achizițiile publice, dezvoltarea sectorială 
durabilă și sprijinul pentru cercetare și 
inovare, pentru digitalizare și reducerea 
birocrației;

Or. en

Amendamentul 242
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile, 
participarea publică în întreprinderi, 

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
relocalizarea întreprinderilor în Europa, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile 
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procesele de privatizare, comerțul și 
investițiile străine directe, concurența și 
achizițiile publice, dezvoltarea sectorială 
durabilă și sprijinul pentru cercetare și 
inovare și pentru digitalizare;

publice, participarea publică în 
întreprinderi, procesele de privatizare, 
comerțul și investițiile străine directe, 
concurența și achizițiile publice, 
dezvoltarea sectorială durabilă și sprijinul 
pentru cercetare și inovare și pentru 
digitalizare;

Or. fr

Amendamentul 243
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile, 
participarea publică în întreprinderi, 
procesele de privatizare, comerțul și 
investițiile străine directe, concurența și 
achizițiile publice, dezvoltarea sectorială 
durabilă și sprijinul pentru cercetare și 
inovare și pentru digitalizare;

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, politica de 
investiții publice, investițiile private, 
participarea publică în întreprinderi, 
procesele de privatizare, comerțul și 
investițiile străine directe, concurența și 
achizițiile publice, dezvoltarea sectorială 
durabilă și sprijinul pentru cercetare și 
inovare și pentru digitalizare;

Or. en

Amendamentul 244
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile sociale, reindustrializarea, 

(c) un mediu de afaceri competitiv și 
sustenabil, inclusiv pentru întreprinderile 
mici și mijlocii și întreprinderile sociale, 
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dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile, 
participarea publică în întreprinderi, 
procesele de privatizare, comerțul și 
investițiile străine directe, concurența și 
achizițiile publice, dezvoltarea sectorială 
durabilă și sprijinul pentru cercetare și 
inovare și pentru digitalizare;

eliminarea barierelor în calea pătrunderii 
pe piața produselor și a serviciilor, 
promovarea investițiilor sustenabile, 
participarea publică în întreprinderi, 
procesele de privatizare, comerțul, 
concurența, îmbunătățirea eficienței și a 
transparenței în achizițiile publice, 
dezvoltarea sectorială durabilă și sprijinul 
pentru cercetare și inovare și pentru 
digitalizare;

Or. en

Amendamentul 245
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile, 
participarea publică în întreprinderi, 
procesele de privatizare, comerțul și 
investițiile străine directe, concurența și 
achizițiile publice, dezvoltarea sectorială 
durabilă și sprijinul pentru cercetare și 
inovare și pentru digitalizare;

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile 
publice și private, inclusiv participarea 
publică în întreprinderi, comerțul și 
investițiile străine directe, concurența și 
achizițiile publice, dezvoltarea sectorială 
durabilă și sprijinul pentru cercetare și 
inovare și pentru digitalizare;

Or. en

Amendamentul 246
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 

(c) mediul de afaceri, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
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întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile, 
participarea publică în întreprinderi, 
procesele de privatizare, comerțul și 
investițiile străine directe, concurența și 
achizițiile publice, dezvoltarea sectorială 
durabilă și sprijinul pentru cercetare și 
inovare și pentru digitalizare;

întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile, 
participarea publică în întreprinderi, 
procesele de privatizare, comerțul și 
investițiile străine directe, concurența și 
achizițiile publice, dezvoltarea sectorială 
durabilă și sprijinul pentru cercetare și 
inovare și pentru digitalizare;

Or. en

Amendamentul 247
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile, 
participarea publică în întreprinderi, 
procesele de privatizare, comerțul și 
investițiile străine directe, concurența și 
achizițiile publice, dezvoltarea sectorială 
durabilă și sprijinul pentru cercetare și 
inovare și pentru digitalizare;

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii și 
întreprinderile sociale, reindustrializarea, 
dezvoltarea sectorului privat, piața 
produselor și a serviciilor, investițiile, 
procesele de privatizare în sectoare 
relevante, comerțul și investițiile străine 
directe, concurența și achizițiile publice, 
dezvoltarea sectorială durabilă și sprijinul 
pentru cercetare și inovare și pentru 
digitalizare;

Or. en

Amendamentul 248
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
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muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității excesive a veniturilor, 
egalitatea de gen, promovarea incluziunii 
sociale, sisteme de securitate socială și de 
protecție socială adecvate și favorabile 
incluziunii, sisteme de sănătate publică și 
de asistență medicală accesibile și la 
prețuri abordabile, precum și politicile în 
materie de coeziune și politicile din 
domeniul azilului, migrației și frontierelor;

muncă de înaltă calitate, perfecționarea și 
reconversia profesională, în special 
competențele digitale, educația în domeniul 
mass-mediei, cetățenia activă, lupta 
împotriva sărăciei și a inegalității 
veniturilor, egalitatea de gen, combaterea 
rasismului și a tuturor formelor de 
discriminare, promovarea incluziunii 
sociale, sisteme de securitate socială și de 
protecție socială adecvate și favorabile 
incluziunii, infrastructura socială publică, 
sisteme de sănătate publică, de asistență 
medicală și de îngrijire accesibile și la 
prețuri abordabile, inclusiv politica în 
domeniul locuințelor, precum și politicile 
în materie de coeziune și politicile din 
domeniul azilului, migrației și frontierelor;

Or. en

Amendamentul 249
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității excesive a veniturilor, 
egalitatea de gen, promovarea incluziunii 
sociale, sisteme de securitate socială și de 
protecție socială adecvate și favorabile 
incluziunii, sisteme de sănătate publică și 
de asistență medicală accesibile și la 
prețuri abordabile, precum și politicile în 
materie de coeziune și politicile din 
domeniul azilului, migrației și 
frontierelor;

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității excesive a veniturilor, 
securitate socială și sisteme  adecvate, 
precum și sisteme de sănătate publică și de 
asistență medicală accesibile și la prețuri 
abordabile;

Or. en
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Amendamentul 250
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității excesive a veniturilor, 
egalitatea de gen, promovarea incluziunii 
sociale, sisteme de securitate socială și de 
protecție socială adecvate și favorabile 
incluziunii, sisteme de sănătate publică și 
de asistență medicală accesibile și la 
prețuri abordabile, precum și politicile în 
materie de coeziune și politicile din 
domeniul azilului, migrației și frontierelor;

(d) educația și formarea, participarea 
intensificată pe piața muncii a grupurilor 
slab reprezentate, politicile privind piața 
forței de muncă, inclusiv dialogul social, 
vizând crearea de locuri de muncă, 
perfecționarea și reconversia profesională, 
în special competențele digitale, educația 
în domeniul mass-mediei, cetățenia activă, 
lupta împotriva sărăciei și a inegalității 
excesive a veniturilor, egalitatea de gen, 
promovarea incluziunii sociale, sisteme de 
securitate socială și de protecție socială 
adecvate și favorabile incluziunii, sisteme 
de sănătate publică și de asistență medicală 
accesibile și la prețuri abordabile, precum 
și politicile în materie de coeziune și 
politicile din domeniul azilului, migrației și 
frontierelor;

Or. en

Amendamentul 251
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității excesive a veniturilor, 

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității excesive a veniturilor, 
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egalitatea de gen, promovarea incluziunii 
sociale, sisteme de securitate socială și de 
protecție socială adecvate și favorabile 
incluziunii, sisteme de sănătate publică și 
de asistență medicală accesibile și la 
prețuri abordabile, precum și politicile în 
materie de coeziune și politicile din 
domeniul azilului, migrației și frontierelor;

egalitatea de gen, promovarea incluziunii 
sociale, sisteme de securitate socială și de 
protecție socială adecvate și favorabile 
incluziunii, sisteme de sănătate publică și 
de asistență medicală accesibile și la 
prețuri abordabile, promovarea 
îmbătrânirii active, precum și politicile în 
materie de coeziune economică, socială și 
teritorială și politicile din domeniul 
protecției civile, azilului, migrației și 
frontierelor;

Or. en

Amendamentul 252
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității excesive a veniturilor, 
egalitatea de gen, promovarea incluziunii 
sociale, sisteme de securitate socială și de 
protecție socială adecvate și favorabile 
incluziunii, sisteme de sănătate publică și 
de asistență medicală accesibile și la 
prețuri abordabile, precum și politicile în 
materie de coeziune și politicile din 
domeniul azilului, migrației și 
frontierelor;

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate, perfecționarea și 
reconversia profesională, în special 
competențele digitale, educația în domeniul 
mass-mediei, cetățenia activă, lupta 
împotriva sărăciei și a inegalității 
veniturilor, egalitatea de gen, promovarea 
incluziunii sociale, sisteme de securitate 
socială și de protecție socială adecvate și 
favorabile incluziunii, sisteme de sănătate 
publică și de asistență medicală accesibile 
și la prețuri abordabile, îngrijirea de înaltă 
calitate și la prețuri abordabile a copiilor, 
îngrijirea vârstnicilor și a persoanelor cu 
dizabilități la prețuri abordabile, precum 
și politicile în materie de coeziune;

Or. en

Amendamentul 253
Dimitrios Papadimoulis
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în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității excesive a veniturilor, 
egalitatea de gen, promovarea incluziunii 
sociale, sisteme de securitate socială și de 
protecție socială adecvate și favorabile 
incluziunii, sisteme de sănătate publică și 
de asistență medicală accesibile și la 
prețuri abordabile, precum și politicile în 
materie de coeziune și politicile din 
domeniul azilului, migrației și frontierelor;

(d) educația și formarea, politicile 
favorabile incluziunii privind piața forței 
de muncă, inclusiv dialogul social, vizând 
crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității veniturilor, egalitatea de gen, 
promovarea incluziunii sociale, sisteme de 
securitate socială și de protecție socială 
adecvate și favorabile incluziunii, sisteme 
de sănătate publică și de asistență medicală 
accesibile și la prețuri abordabile, 
îngrijirea copiilor, locuințele, 
infrastructura socială, precum și politicile 
în materie de coeziune și politicile din 
domeniul azilului, migrației, frontierelor și 
integrarea;

Or. en

Amendamentul 254
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității excesive a veniturilor, 
egalitatea de gen, promovarea incluziunii 
sociale, sisteme de securitate socială și de 

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate și stabile, 
perfecționarea și reconversia profesională, 
în special competențele digitale, educația 
în domeniul mass-mediei, cetățenia activă, 
lupta împotriva sărăciei, a inegalității 
veniturilor și a precarității, promovarea 
egalității de gen, promovarea incluziunii 
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protecție socială adecvate și favorabile 
incluziunii, sisteme de sănătate publică și 
de asistență medicală accesibile și la 
prețuri abordabile, precum și politicile în 
materie de coeziune și politicile din 
domeniul azilului, migrației și frontierelor;

sociale, sisteme de securitate socială și de 
protecție socială adecvate și favorabile 
incluziunii, sisteme de sănătate publică și 
de asistență medicală accesibile și la 
prețuri abordabile, precum și politicile în 
materie de coeziune și politicile din 
domeniul azilului, migrației și frontierelor;

Or. en

Amendamentul 255
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității excesive a veniturilor, 
egalitatea de gen, promovarea incluziunii 
sociale, sisteme de securitate socială și de 
protecție socială adecvate și favorabile 
incluziunii, sisteme de sănătate publică și 
de asistență medicală accesibile și la 
prețuri abordabile, precum și politicile în 
materie de coeziune și politicile din 
domeniul azilului, migrației și frontierelor;

(d) educația și formarea, inclusiv 
formarea profesională, politicile privind 
piața forței de muncă, inclusiv dialogul 
social, vizând crearea de locuri de muncă, 
perfecționarea și reconversia profesională, 
în special competențele digitale, educația 
în domeniul mass-mediei, cetățenia activă, 
lupta împotriva sărăciei și a inegalității 
excesive a veniturilor, egalitatea de gen, 
promovarea incluziunii sociale, sisteme de 
securitate socială și de protecție socială 
adecvate și favorabile incluziunii, sisteme 
de sănătate publică și de asistență medicală 
accesibile și la prețuri abordabile, precum 
și politicile în materie de coeziune și 
politicile din domeniul azilului, migrației și 
frontierelor;

Or. en

Justificare

Sistemele de formare profesională au un palmares bun în ceea ce privește predarea 
competențelor care sunt relevante pentru piața muncii, reducând astfel șomajul (în rândul 
tinerilor).

Amendamentul 256
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Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității excesive a veniturilor, 
egalitatea de gen, promovarea incluziunii 
sociale, sisteme de securitate socială și de 
protecție socială adecvate și favorabile 
incluziunii, sisteme de sănătate publică și 
de asistență medicală accesibile și la 
prețuri abordabile, precum și politicile în 
materie de coeziune și politicile din 
domeniul azilului, migrației și frontierelor;

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei, a 
inegalității excesive a veniturilor și a 
discriminării, egalitatea de gen, 
promovarea incluziunii sociale, sisteme de 
securitate socială și de protecție socială 
adecvate și favorabile incluziunii, sisteme 
de sănătate publică și de asistență medicală 
pentru toți, accesibile și la prețuri 
abordabile, precum și politicile în materie 
de coeziune și politicile din domeniul 
azilului, migrației și frontierelor;

Or. en

Amendamentul 257
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității excesive a veniturilor, 
egalitatea de gen, promovarea incluziunii 
sociale, sisteme de securitate socială și de 
protecție socială adecvate și favorabile 

(d) educația și formarea, politicile 
privind piața forței de muncă, inclusiv 
dialogul social, vizând crearea de locuri de 
muncă, perfecționarea și reconversia 
profesională, în special competențele 
digitale, educația în domeniul mass-mediei, 
cetățenia activă, lupta împotriva sărăciei și 
a inegalității excesive a veniturilor, 
egalitatea de gen, promovarea incluziunii 
sociale, sisteme de securitate socială și de 
protecție socială adecvate și favorabile 
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incluziunii, sisteme de sănătate publică și 
de asistență medicală accesibile și la 
prețuri abordabile, precum și politicile în 
materie de coeziune și politicile din 
domeniul azilului, migrației și frontierelor;

incluziunii, sisteme de sănătate publică și 
de asistență medicală și sociomedicală 
accesibile și la prețuri abordabile, precum 
și politicile în materie de coeziune și 
politicile din domeniul azilului, migrației și 
frontierelor;

Or. es

Amendamentul 258
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a tranziției verzi și digitale, 
soluțiile în materie de guvernare 
electronică, achizițiile publice electronice, 
conectivitatea, accesul la date și 
guvernanța datelor, învățarea online, 
utilizarea soluțiilor bazate pe inteligența 
artificială, pilonul de mediu al dezvoltării 
durabile și al protecției mediului, acțiuni 
climatice, mobilitate, promovarea 
economiei circulare, eficiența energetică și 
utilizarea eficientă a resurselor, sursele 
regenerabile de energie, realizarea 
diversificării energetice și asigurarea 
securității energetice, precum și politicile 
privind sectorul agriculturii, protecția 
solului și a biodiversității, pescuitul și 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și

(e) atenuarea schimbărilor climatice, 
politicile referitoare la punerea în aplicare 
a tranziției verzi și digitale deschise, 
soluțiile în materie de guvernare 
electronică, achizițiile publice electronice, 
conectivitatea, accesul la date și 
guvernanța datelor, învățarea online, 
utilizarea soluțiilor bazate pe inteligența 
artificială, soluții de software și hardware 
cu sursă deschisă, protejarea datelor cu 
caracter personal, pilonul de mediu al 
dezvoltării durabile și al protecției 
mediului, acțiuni climatice, mobilitate 
sustenabilă, promovarea economiei 
circulare, eficiența energetică și utilizarea 
eficientă a resurselor, sursele regenerabile 
de energie, realizarea diversificării 
energetice și asigurarea securității 
energetice, precum și politicile privind 
sectorul agriculturii, protecția solului și a 
biodiversității, pescuitul și dezvoltarea 
durabilă a zonelor rurale și îndepărtate și

Or. en

Amendamentul 259
Joachim Kuhs, Gunnar Beck



AM\1212336RO.docx 121/189 PE657.172v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a tranziției verzi și digitale, 
soluțiile în materie de guvernare 
electronică, achizițiile publice electronice, 
conectivitatea, accesul la date și 
guvernanța datelor, învățarea online, 
utilizarea soluțiilor bazate pe inteligența 
artificială, pilonul de mediu al dezvoltării 
durabile și al protecției mediului, acțiuni 
climatice, mobilitate, promovarea 
economiei circulare, eficiența energetică și 
utilizarea eficientă a resurselor, sursele 
regenerabile de energie, realizarea 
diversificării energetice și asigurarea 
securității energetice, precum și politicile 
privind sectorul agriculturii, protecția 
solului și a biodiversității, pescuitul și 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a tranziției digitale, soluțiile în 
materie de guvernare electronică, 
achizițiile publice electronice, 
conectivitatea, accesul la date și 
guvernanța datelor, protecția mediului, 
mobilitate, promovarea economiei 
circulare, eficiența energetică și utilizarea 
eficientă a resurselor, sursele de energie 
sustenabile, realizarea diversificării 
energetice și asigurarea securității 
energetice, precum și politicile privind 
sectorul agriculturii, protecția solului și a 
biodiversității, pescuitul și dezvoltarea 
durabilă a zonelor rurale și

Or. en

Amendamentul 260
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a tranziției verzi și digitale, 
soluțiile în materie de guvernare 
electronică, achizițiile publice electronice, 
conectivitatea, accesul la date și 
guvernanța datelor, învățarea online, 
utilizarea soluțiilor bazate pe inteligența 
artificială, pilonul de mediu al dezvoltării 
durabile și al protecției mediului, acțiuni 
climatice, mobilitate, promovarea 
economiei circulare, eficiența energetică și 
utilizarea eficientă a resurselor, sursele 
regenerabile de energie, realizarea 

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a tranziției verzi și digitale, 
soluțiile în materie de guvernare 
electronică, achizițiile publice electronice, 
conectivitatea, accesul la date și 
guvernanța datelor, învățarea online, 
utilizarea soluțiilor bazate pe inteligența 
artificială, pilonul de mediu al dezvoltării 
durabile și al protecției mediului, acțiuni 
climatice, mobilitate și conectare, inclusiv 
transportul public, promovarea economiei 
circulare, eficiența energetică și utilizarea 
eficientă a resurselor, sursele regenerabile 
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diversificării energetice și asigurarea 
securității energetice, precum și politicile 
privind sectorul agriculturii, protecția 
solului și a biodiversității, pescuitul și 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și

de energie, realizarea diversificării 
energetice și asigurarea securității și a 
autonomiei energetice, precum și politicile 
privind sectorul agriculturii, protecția 
solului și a biodiversității, pescuitul și 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale, 
îndepărtate și insulare și

Or. en

Amendamentul 261
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a tranziției verzi și digitale, 
soluțiile în materie de guvernare 
electronică, achizițiile publice electronice, 
conectivitatea, accesul la date și 
guvernanța datelor, învățarea online, 
utilizarea soluțiilor bazate pe inteligența 
artificială, pilonul de mediu al dezvoltării 
durabile și al protecției mediului, acțiuni 
climatice, mobilitate, promovarea 
economiei circulare, eficiența energetică și 
utilizarea eficientă a resurselor, sursele 
regenerabile de energie, realizarea 
diversificării energetice și asigurarea 
securității energetice, precum și politicile 
privind sectorul agriculturii, protecția 
solului și a biodiversității, pescuitul și 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a tranziției verzi și digitale 
echitabile, atenuarea schimbărilor 
climatice, o economie sustenabilă și 
circulară, soluțiile în materie de guvernare 
electronică, achizițiile publice electronice, 
conectivitatea, accesul la date și 
guvernanța datelor, învățarea online, 
utilizarea soluțiilor bazate pe inteligența 
artificială, pilonul de mediu al dezvoltării 
durabile și al protecției mediului, acțiuni 
climatice, mobilitate, promovarea 
economiei circulare, eficiența energetică și 
utilizarea eficientă a resurselor, sursele 
regenerabile de energie, realizarea 
diversificării energetice și asigurarea 
securității energetice, precum și politicile 
privind sectorul agriculturii, protecția 
solului și a biodiversității, pescuitul și 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și

Or. en

Amendamentul 262
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a tranziției verzi și digitale, 
soluțiile în materie de guvernare 
electronică, achizițiile publice electronice, 
conectivitatea, accesul la date și 
guvernanța datelor, învățarea online, 
utilizarea soluțiilor bazate pe inteligența 
artificială, pilonul de mediu al dezvoltării 
durabile și al protecției mediului, acțiuni 
climatice, mobilitate, promovarea 
economiei circulare, eficiența energetică și 
utilizarea eficientă a resurselor, sursele 
regenerabile de energie, realizarea 
diversificării energetice și asigurarea 
securității energetice, precum și politicile 
privind sectorul agriculturii, protecția 
solului și a biodiversității, pescuitul și 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a tranziției verzi și digitale, 
soluțiile în materie de guvernare 
electronică, achizițiile publice electronice, 
conectivitatea, accesul la date și 
guvernanța datelor, protecția datelor, 
învățarea online, utilizarea soluțiilor bazate 
pe inteligența artificială, pilonul de mediu 
al dezvoltării durabile și al protecției 
mediului, acțiuni climatice, mobilitate, 
promovarea economiei circulare, eficiența 
energetică și utilizarea eficientă a 
resurselor, sursele regenerabile de energie, 
realizarea diversificării energetice și 
asigurarea securității energetice, precum și 
politicile privind sectorul agriculturii, 
protecția solului și a biodiversității, 
pescuitul și dezvoltarea durabilă a zonelor 
rurale și

Or. en

Amendamentul 263
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a tranziției verzi și digitale, 
soluțiile în materie de guvernare 
electronică, achizițiile publice electronice, 
conectivitatea, accesul la date și 
guvernanța datelor, învățarea online, 
utilizarea soluțiilor bazate pe inteligența 
artificială, pilonul de mediu al dezvoltării 
durabile și al protecției mediului, acțiuni 
climatice, mobilitate, promovarea 
economiei circulare, eficiența energetică și 

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a tranziției verzi și digitale, 
soluțiile în materie de guvernare 
electronică, achizițiile publice electronice, 
conectivitatea, accesul la date și 
guvernanța datelor, învățarea online, 
utilizarea soluțiilor bazate pe inteligența 
artificială, pilonul de mediu al dezvoltării 
durabile și al protecției mediului, acțiuni 
climatice, mobilitate, promovarea 
economiei circulare, eficiența energetică și 
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utilizarea eficientă a resurselor, sursele 
regenerabile de energie, realizarea 
diversificării energetice și asigurarea 
securității energetice, precum și politicile 
privind sectorul agriculturii, protecția 
solului și a biodiversității, pescuitul și 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și

utilizarea eficientă a resurselor, sursele 
regenerabile de energie, realizarea 
diversificării energetice și asigurarea 
securității energetice, abordarea sărăciei 
energetice, precum și politicile privind 
sectorul agriculturii, protecția solului și a 
biodiversității, pescuitul și dezvoltarea 
durabilă a zonelor rurale și îndepărtate și

Or. en

Amendamentul 264
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) politicile privind sectorul financiar, 
în special promovarea stabilității financiare 
printr-o supraveghere îmbunătățită și 
armonizată, precum și politicile care 
vizează îmbunătățirea accesului la 
finanțare, la împrumuturi acordate 
economiei reale și la educația financiară 
și economică generală și producerea, 
furnizarea și monitorizarea calității datelor 
și a statisticilor;

Or. en

Amendamentul 265
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) politicile privind sectorul financiar, 
inclusiv: promovarea educației financiare, 
a stabilității financiare, a accesului la 
finanțare și la împrumuturi acordate 
economiei reale și producerea, furnizarea și 

(f) politicile privind sectorul financiar, 
inclusiv: promovarea educației financiare, 
a stabilității financiare, a accesului la 
finanțare și a reducerii dependenței 
excesive de finanțarea prin îndatorare a 
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monitorizarea calității datelor și a 
statisticilor.

economiei reale și producerea, furnizarea și 
monitorizarea calității datelor și a 
statisticilor;

Or. en

Amendamentul 266
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(f) politicile privind sectorul financiar, 
inclusiv: promovarea educației financiare, 
a stabilității financiare, a accesului la 
finanțare și la împrumuturi acordate 
economiei reale, cu accent deosebit pe 
IMM-uri, și producerea, furnizarea și 
monitorizarea calității datelor și a 
statisticilor;

Or. en

Amendamentul 267
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 268
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) politicile în sectorul 
infrastructurii, inclusiv conceperea, 
elaborarea și punerea în aplicare a 
proiectelor de construcții de 
infrastructură, precum autostrăzi, căi 
ferate, poduri, rețele de gestionare a 
apelor și a apelor uzate, rețele de 
telecomunicații, generarea de energie 
electrică, generarea și transportul de 
energie electrică, eliminarea și 
depozitarea deșeurilor periculoase, 
alimentarea cu apă și resursele de apă, 
precum și sprijinul pentru consilierea în 
ceea ce privește reformele juridice 
necesare pentru a asigura punerea în 
aplicare la timp a proiectelor;

Or. en

Amendamentul 269
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) sprijinul tehnic local pentru 
promotorii de proiecte și pentru inovare, 
precum și pentru incubatoarele de 
proiecte, cu scopul de a ajuta proiectele să 
se dezvolte pentru a primi finanțare;

Or. en

Amendamentul 270
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) politicile care sunt relevante 
pentru pregătirea în vederea aderării la 
zona euro;

Or. en

Amendamentul 271
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera f b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) politicile din domeniul asistenței 
medicale, inclusiv reforme pentru a 
asigura o reziliență îmbunătățită a 
sistemelor de asistență medicală, reforme 
juridice pentru a asigura un acces mai 
echitabil la asistența medicală, precum și 
sprijin în conceperea, elaborarea și 
punerea în aplicare a proiectelor de 
spitale.

Or. en

Amendamentul 272
Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a Instrumentului de sprijin 
tehnic pentru perioada 2021-2027 se 
stabilește la 864 406 000 EUR (la 
prețurile actuale).

eliminat
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Or. fr

Amendamentul 273
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a Instrumentului de sprijin 
tehnic pentru perioada 2021-2027 se 
stabilește la 864 406 000 EUR (la prețurile 
actuale).

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a Instrumentului de sprijin 
tehnic pentru perioada 2021-2027 se 
stabilește la 2 000 000 000 EUR (la 
prețurile actuale).

Or. en

Amendamentul 274
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a Instrumentului de sprijin 
tehnic pentru perioada 2021-2027 se 
stabilește la 864 406 000 EUR (la prețurile 
actuale).

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a Instrumentului de sprijin 
tehnic pentru perioada 2021-2027 se 
stabilește la 500 000 000 EUR (la prețurile 
actuale).

Or. en

Amendamentul 275
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a Instrumentului de sprijin 

1. Pachetul financiar pentru punerea 
în aplicare a Instrumentului de sprijin 
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tehnic pentru perioada 2021-2027 se 
stabilește la 864 406 000 EUR (la prețurile 
actuale).

tehnic pentru perioada 2021-2027 se 
stabilește la 1 000 000 000 EUR (la 
prețurile actuale).

Or. en

Amendamentul 276
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pachetul financiar pentru 
instrument poate acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare care sunt necesare pentru 
gestionarea instrumentului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cele legate 
de studii, reuniunile experților, acțiunile 
de informare și comunicare, inclusiv 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament, cheltuielile legate 
de rețelele informatice care se concentrează 
pe prelucrarea și schimbul de informații, 
inclusiv instrumentele corporative de 
tehnologie a informației și toate celelalte 
cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă suportate de Comisie pentru 
gestionarea instrumentului. Cheltuielile pot 
acoperi, de asemenea, costurile altor 
activități de sprijin, cum ar fi controlul 
calității și monitorizarea proiectelor de 
sprijin tehnic la fața locului și costurile 
consilierii inter pares și ale experților 
pentru evaluarea și punerea în aplicare a 
reformelor structurale.

2. Pachetul financiar pentru 
instrument poate acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare care sunt necesare pentru 
gestionarea instrumentului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament, cheltuielile legate 
de rețelele informatice care se concentrează 
pe prelucrarea și schimbul de informații, 
inclusiv instrumentele corporative de 
tehnologie a informației și toate celelalte 
cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă suportate de Comisie pentru 
gestionarea instrumentului. Cheltuielile 
trebuie să acopere, de asemenea, costurile 
altor activități de sprijin, cum ar fi 
controlul calității și monitorizarea 
proiectelor de sprijin tehnic la fața locului 
și costurile consilierii inter pares și ale 
experților pentru evaluarea și punerea în 
aplicare a reformelor structurale.

Or. fr

Amendamentul 277
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Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pachetul financiar pentru 
instrument poate acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare care sunt necesare pentru 
gestionarea instrumentului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cele legate 
de studii, reuniunile experților, acțiunile de 
informare și comunicare, inclusiv 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament, cheltuielile legate 
de rețelele informatice care se concentrează 
pe prelucrarea și schimbul de informații, 
inclusiv instrumentele corporative de 
tehnologie a informației și toate celelalte 
cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă suportate de Comisie pentru 
gestionarea instrumentului. Cheltuielile pot 
acoperi, de asemenea, costurile altor 
activități de sprijin, cum ar fi controlul 
calității și monitorizarea proiectelor de 
sprijin tehnic la fața locului și costurile 
consilierii inter pares și ale experților 
pentru evaluarea și punerea în aplicare a 
reformelor structurale.

2. Pachetul financiar pentru 
instrument poate acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare care sunt necesare pentru 
gestionarea instrumentului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cele legate 
de studii, reuniunile experților, acțiunile de 
informare și comunicare, cheltuielile legate 
de rețelele informatice care se concentrează 
pe prelucrarea și schimbul de informații, 
inclusiv instrumentele corporative de 
tehnologie a informației și toate celelalte 
cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă suportate de Comisie pentru 
gestionarea instrumentului. Cheltuielile pot 
acoperi, de asemenea, costurile altor 
activități de sprijin, cum ar fi controlul 
calității și monitorizarea proiectelor de 
sprijin tehnic la fața locului și costurile 
consilierii inter pares și ale experților 
pentru evaluarea și punerea în aplicare a 
reformelor structurale.

Or. en

Amendamentul 278
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pachetul financiar pentru 2. Pachetul financiar pentru 
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instrument poate acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare care sunt necesare pentru 
gestionarea instrumentului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cele legate 
de studii, reuniunile experților, acțiunile de 
informare și comunicare, inclusiv 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament, cheltuielile legate 
de rețelele informatice care se concentrează 
pe prelucrarea și schimbul de informații, 
inclusiv instrumentele corporative de 
tehnologie a informației și toate celelalte 
cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă suportate de Comisie pentru 
gestionarea instrumentului. Cheltuielile pot 
acoperi, de asemenea, costurile altor 
activități de sprijin, cum ar fi controlul 
calității și monitorizarea proiectelor de 
sprijin tehnic la fața locului și costurile 
consilierii inter pares și ale experților 
pentru evaluarea și punerea în aplicare a 
reformelor structurale.

instrument poate acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare care sunt necesare pentru 
gestionarea instrumentului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cele legate 
de studii, reuniunile experților, acțiunile de 
informare și comunicare, inclusiv 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament, cheltuielile legate 
de rețelele informatice care se concentrează 
pe prelucrarea și schimbul de informații, 
inclusiv instrumentele corporative de 
tehnologie a informației și toate celelalte 
cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă suportate de Comisie pentru 
gestionarea instrumentului. Cheltuielile pot 
acoperi, de asemenea, costurile altor 
activități de sprijin, cum ar fi controlul 
calității și monitorizarea proiectelor de 
sprijin tehnic la fața locului, în special prin 
trimiterea de experți, și costurile consilierii 
inter pares și ale experților pentru 
evaluarea și punerea în aplicare a 
reformelor structurale.

Or. en

Amendamentul 279
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pachetul financiar pentru 
instrument poate acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare care sunt necesare pentru 
gestionarea instrumentului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cele legate 
de studii, reuniunile experților, acțiunile de 
informare și comunicare, inclusiv 

2. Pachetul financiar pentru 
instrument poate acoperi, de asemenea, 
cheltuielile legate de activitățile de 
pregătire, monitorizare, control, audit și 
evaluare care sunt necesare pentru 
gestionarea instrumentului și îndeplinirea 
obiectivelor acestuia, în special cele legate 
de studii, reuniunile părților interesate și 
ale experților, acțiunile de informare și 
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comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament, cheltuielile legate 
de rețelele informatice care se concentrează 
pe prelucrarea și schimbul de informații, 
inclusiv instrumentele corporative de 
tehnologie a informației și toate celelalte 
cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă suportate de Comisie pentru 
gestionarea instrumentului. Cheltuielile pot 
acoperi, de asemenea, costurile altor 
activități de sprijin, cum ar fi controlul 
calității și monitorizarea proiectelor de 
sprijin tehnic la fața locului și costurile 
consilierii inter pares și ale experților 
pentru evaluarea și punerea în aplicare a 
reformelor structurale.

comunicare, inclusiv comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele prezentului 
regulament, cheltuielile legate de rețelele 
informatice care se concentrează pe 
prelucrarea și schimbul de informații, 
inclusiv instrumentele corporative de 
tehnologie a informației și toate celelalte 
cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă suportate de Comisie pentru 
gestionarea instrumentului. Cheltuielile pot 
acoperi, de asemenea, costurile altor 
activități de sprijin, cum ar fi controlul 
calității și monitorizarea proiectelor de 
sprijin tehnic la fața locului și costurile 
consilierii inter pares și ale experților 
pentru evaluarea și punerea în aplicare a 
reformelor structurale.

Or. en

Amendamentul 280
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Pentru o perioadă de 20 de luni de 
la data aplicării prezentului regulament, 
Comisia pune la dispoziție spre alocare 
50 % din pachetul global menționat la 
alineatul (1). Fiecare stat membru poate 
propune să primească până la cuantumul 
total din contribuția financiară prevăzută 
la alineatul (1), pentru a realiza 
obiectivele prevăzute la articolele 3 și 4 
din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 281
José Manuel Fernandes
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Pentru perioada începând de la 
sfârșitul perioadei menționate la alineatul 
anterior, Comisia pune la dispoziție restul 
de 50 % din pachetul global menționat la 
alineatul (1) plus cuantumul care nu a 
fost încă alocat.

Or. en

Amendamentul 282
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Resursele alocate statelor membre 
în cadrul gestiunii partajate pot fi, la 
cererea acestora, transferate către 
instrument. Comisia implementează 
aceste resurse fie direct, în conformitate 
cu articolul 62 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul financiar, fie indirect, în 
conformitate cu același articol litera (c). 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 283
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Resursele alocate statelor membre 3. Cuantumul resurselor transferate 
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în cadrul gestiunii partajate pot fi, la 
cererea acestora, transferate către 
instrument. Comisia implementează aceste 
resurse fie direct, în conformitate cu 
articolul 62 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul financiar, fie indirect, în 
conformitate cu același articol litera (c). 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză.

către instrument nu depășește 2 % din 
cuantumul total alocat unui stat membru 
în cadrul gestiunii partajate în perioada 
2021-2027.

Or. en

Amendamentul 284
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Resursele alocate statelor membre 
în cadrul gestiunii partajate pot fi, la 
cererea acestora, transferate către 
instrument. Comisia implementează aceste 
resurse fie direct, în conformitate cu 
articolul 62 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul financiar, fie indirect, în 
conformitate cu același articol litera (c). 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză.

3. Resursele alocate statelor membre 
în cadrul gestiunii partajate pot fi, la 
cererea acestora, transferate către 
instrument. Comisia implementează aceste 
resurse fie direct, în conformitate cu 
articolul 62 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul financiar, fie indirect, în 
conformitate cu același articol litera (c). 
Aceste resurse se utilizează în beneficiul 
statului membru în cauză, inclusiv la nivel 
regional și local.

Or. en

Amendamentul 285
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) expertiza legată de consilierea în 
materie de politici, de schimbări în materie 

(a) expertiza legată de consilierea în 
materie de politici, de schimbări în materie 
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de politici, de formularea de strategii și 
elaborarea de foi de parcurs pentru 
reforme, precum și expertiza legată de 
reformele legislative, instituționale, 
structurale și administrative;

de politici, de formularea de strategii și 
elaborarea de foi de parcurs pentru reforme 
și investiții, precum și expertiza legată de 
reformele legislative, instituționale, 
structurale și administrative;

Or. en

Amendamentul 286
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) sprijinul în materie de audit și 
sprijinul administrativ sau pentru anchete 
în vederea consolidării luptei împotriva 
fraudei, a corupției și a spălării banilor;

Or. en

Amendamentul 287
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) punerea la dispoziție a unor experți, 
inclusiv a unor experți rezidenți, pentru o 
perioadă scurtă sau lungă, care să 
îndeplinească sarcini în anumite domenii 
sau care să desfășoare activități 
operaționale, beneficiind, atunci când este 
necesar, de sprijin în materie de 
interpretare, traducere și cooperare și de 
asistență administrativă, de infrastructură și 
echipamente;

(b) punerea la dispoziție a unor experți 
care își au domiciliul permanent și sunt 
angajați în unul dintre statele membre ale 
UE, inclusiv a unor experți rezidenți, 
pentru o perioadă scurtă sau lungă, care să 
îndeplinească sarcini în anumite domenii 
sau care să desfășoare activități 
operaționale, beneficiind, atunci când este 
necesar, de sprijin în materie de 
interpretare, traducere și cooperare și de 
asistență administrativă, de infrastructură și 
echipamente;

Or. en
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Amendamentul 288
Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) punerea la dispoziție a unor experți, 
inclusiv a unor experți rezidenți, pentru o 
perioadă scurtă sau lungă, care să 
îndeplinească sarcini în anumite domenii 
sau care să desfășoare activități 
operaționale, beneficiind, atunci când este 
necesar, de sprijin în materie de 
interpretare, traducere și cooperare și de 
asistență administrativă, de infrastructură și 
echipamente;

(b) punerea la dispoziție a unor experți 
validați de către Parlamentul European, 
inclusiv a unor experți rezidenți, pentru o 
perioadă scurtă sau lungă, care să 
îndeplinească sarcini în anumite domenii 
sau care să desfășoare activități 
operaționale, beneficiind, atunci când este 
necesar, de sprijin în materie de 
interpretare, traducere și cooperare și de 
asistență administrativă, de infrastructură și 
echipamente;

Or. fr

Amendamentul 289
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiuni de consolidare a capacității 
instituționale, administrative sau sectoriale 
și acțiuni de sprijin conexe, la toate 
nivelurile de guvernanță, contribuind, de 
asemenea, la capacitarea societății civile, 
inclusiv a partenerilor sociali, după caz, în 
special:

(c) acțiuni de consolidare a capacității 
instituționale, administrative sau sectoriale 
și acțiuni de sprijin conexe, la toate 
nivelurile de guvernanță, contribuind, de 
asemenea, la capacitarea societății civile, 
inclusiv a partenerilor sociali, cu condiția 
unei motivații puternice de a aduce 
valoare adăugată obiectivului 
instrumentului, toate informațiile cu 
privire la organizare și la costurile acestor 
activități trebuind să fie făcute publice 
pentru a asigura transparența și 
asumarea răspunderii, în special:

Or. en
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Amendamentul 290
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiuni de consolidare a capacității 
instituționale, administrative sau sectoriale 
și acțiuni de sprijin conexe, la toate 
nivelurile de guvernanță, contribuind, de 
asemenea, la capacitarea societății civile, 
inclusiv a partenerilor sociali, după caz, în 
special:

(c) acțiuni de consolidare a capacității 
instituționale, administrative sau sectoriale 
și acțiuni de sprijin conexe, la toate 
nivelurile de guvernanță, contribuind, de 
asemenea, la capacitarea societății civile, 
inclusiv a partenerilor sociali, inclusiv 
parteneri sociali, precum sindicate și 
reprezentanți ai grupurilor sociale 
vulnerabile, în special:

Or. en

Amendamentul 291
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1– litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiuni de consolidare a capacității 
instituționale, administrative sau sectoriale 
și acțiuni de sprijin conexe, la toate 
nivelurile de guvernanță, contribuind, de 
asemenea, la capacitarea societății civile, 
inclusiv a partenerilor sociali, după caz, în 
special:

(c) acțiuni de consolidare a capacității 
instituționale, administrative sau sectoriale 
și acțiuni de sprijin conexe, la toate 
nivelurile de guvernanță, punându-se 
accentul pe utilizarea tehnologiilor 
informației și comunicațiilor și 
contribuind, de asemenea, la capacitarea 
societății civile, inclusiv a partenerilor 
sociali, după caz, în special:

Or. es

Amendamentul 292
Joachim Kuhs, Gunnar Beck
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Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acțiuni de consolidare a capacității 
instituționale, administrative sau sectoriale 
și acțiuni de sprijin conexe, la toate 
nivelurile de guvernanță, contribuind, de 
asemenea, la capacitarea societății civile, 
inclusiv a partenerilor sociali, după caz, în 
special:

(c) acțiuni de consolidare a capacității 
instituționale, administrative sau sectoriale 
și acțiuni de sprijin conexe, la toate 
nivelurile de guvernanță, contribuind, de 
asemenea, la capacitarea partenerilor 
sociali, după caz, în special:

Or. en

Amendamentul 293
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) seminare, conferințe și ateliere; eliminat

Or. en

Amendamentul 294
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera c – punctul i a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) consultări cu un grup larg de părți 
interesate, prin intermediul diferitelor 
foruri, inclusiv organizații de femei, 
reprezentanți ai grupurilor vulnerabile și 
parteneri sociali;

Or. en
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Amendamentul 295
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) vizite de lucru în statele membre 
relevante sau în țări terțe pentru a le 
permite funcționarilor să dobândească 
expertiză sau cunoștințe privind 
chestiunile relevante sau să și le 
îmbunătățească;

eliminat

Or. en

Amendamentul 296
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) vizite de lucru în statele membre 
relevante sau în țări terțe pentru a le 
permite funcționarilor să dobândească 
expertiză sau cunoștințe privind chestiunile 
relevante sau să și le îmbunătățească;

(ii) vizite de lucru în statele membre 
relevante sau în țări terțe pentru a le 
permite funcționarilor să dobândească 
expertiză sau cunoștințe privind chestiunile 
relevante sau să și le îmbunătățească, cu 
excepția cheltuielilor de deplasare;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura consecvența cu agenda sa verde, instrumentul ar trebui să fie utilizat pentru 
a finanța numai vizitele de lucru propriu-zise, care pot fi organizate și prin intermediul unei 
teleconferințe. Instrumentul nu ar trebui să fie utilizat pentru a subvenționa deplasări 
transfrontaliere.

Amendamentul 297
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
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Articolul 7 – paragraful 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) vizite de lucru în statele membre 
relevante sau în țări terțe pentru a le 
permite funcționarilor să dobândească 
expertiză sau cunoștințe privind chestiunile 
relevante sau să și le îmbunătățească;

(ii) schimb de bune practici cu statele 
membre relevante sau cu țări terțe pentru a 
le permite funcționarilor să dobândească 
expertiză sau cunoștințe privind chestiunile 
relevante sau să și le îmbunătățească;

Or. en

Amendamentul 298
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) acțiuni de formare și crearea de 
module de formare online sau de alt tip 
care să sprijine dobândirea competențelor 
și a cunoștințelor profesionale necesare în 
domeniul reformelor relevante;

(iii) acțiuni de formare, în special în 
domeniul egalității de gen, și crearea de 
module de formare online sau de alt tip 
care să sprijine dobândirea competențelor 
și a cunoștințelor profesionale necesare în 
domeniul reformelor relevante;

Or. en

Amendamentul 299
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera c – punctul iii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) evaluări ale impactului de gen și 
baze de date agregate și neagregate în 
funcție de gen;

Or. en
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Amendamentul 300
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera c – punctul iii b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) integrarea aspectelor legate de 
schimbările climatice și de biodiversitate 
în toate programele regionale și 
naționale, inclusiv o metodologie coerentă 
și consecventă de urmărire;

Or. en

Amendamentul 301
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) colectarea de date și statistici, 
elaborarea de metodologii comune și, dacă 
este cazul, de indicatori sau de obiective de 
referință;

(d) colectarea de date și statistici, în 
special date care sunt dezagregate în 
funcție de gen și de nivelurile de venituri 
pentru a promova politicile sensibile din 
punct de vedere social și sensibile la 
dimensiunea de gen, elaborarea de 
metodologii comune, printre altele, pentru 
integrarea perspectivei de gen și a 
aspectelor legate de schimbările climatice, 
și, dacă este cazul, de indicatori sau de 
obiective de referință;

Or. en

Amendamentul 302
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) colectarea de date și statistici, 
elaborarea de metodologii comune și, dacă 
este cazul, de indicatori sau de obiective de 
referință;

(d) colectarea de date și statistici, 
elaborarea de metodologii comune și, dacă 
este cazul, de indicatori sau de obiective de 
referință în raport cu obiectivele 
semestrului european și ale sistemelor de 
evaluare anuală la jumătatea perioadei a 
diferitelor programe;

Or. es

Amendamentul 303
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) colectarea de date și statistici, 
elaborarea de metodologii comune și, dacă 
este cazul, de indicatori sau de obiective de 
referință;

(d) colectarea de date și statistici, 
inclusiv date dezagregate în funcție de 
gen, elaborarea de metodologii comune, 
inclusiv metodologii de integrare a 
perspectivei de gen și a aspectelor legate 
de schimbările climatice, precum și 
metodologii de urmărire, și, dacă este 
cazul, de indicatori sau de obiective de 
referință;

Or. en

Amendamentul 304
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) organizarea de sprijin operațional 
local în domenii precum azilul, migrația și 
controlul la frontiere;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 305
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) organizarea de sprijin operațional 
local în domenii precum azilul, migrația și 
controlul la frontiere;

(e) organizarea de sprijin operațional 
local în domenii precum azilul, migrația și 
integrarea migranților și a refugiaților;

Or. en

Amendamentul 306
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) organizarea de sprijin operațional 
local în domenii precum azilul, migrația și 
controlul la frontiere;

(e) organizarea de sprijin operațional 
local în domenii precum protecția civilă, 
azilul, migrația și controlul la frontiere;

Or. en

Amendamentul 307
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) organizarea de sprijin operațional 
local în domenii precum azilul, migrația și 
controlul la frontiere;

(e) organizarea de sprijin operațional 
local în domeniile menționate la articolul 
5;

Or. en
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Amendamentul 308
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) consolidarea capacităților 
informatice, inclusiv expertiză legată de 
dezvoltarea, întreținerea, utilizarea și 
controlul calității infrastructurii informatice 
și a aplicațiilor necesare pentru punerea în 
aplicare a reformelor relevante, securitate 
cibernetică, precum și expertiză legată de 
programele orientate către digitalizarea 
serviciilor publice;

(f) consolidarea capacităților 
informatice, inclusiv expertiză legată de 
dezvoltarea, întreținerea, utilizarea și 
controlul calității infrastructurii informatice 
și a aplicațiilor necesare pentru punerea în 
aplicare a reformelor relevante, securitate 
cibernetică, precum și expertiză legată de 
programele orientate către digitalizarea 
serviciilor publice, în special în servicii 
precum cele prestate în domeniul 
asistenței medicale, al asistenței 
sociomedicale, al educației sau în 
domeniul juridic, care prezintă un interes 
deosebit pentru public.

Or. es

Amendamentul 309
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) consolidarea capacităților 
informatice, inclusiv expertiză legată de 
dezvoltarea, întreținerea, utilizarea și 
controlul calității infrastructurii informatice 
și a aplicațiilor necesare pentru punerea în 
aplicare a reformelor relevante, securitate 
cibernetică, precum și expertiză legată de 
programele orientate către digitalizarea 
serviciilor publice;

(f) consolidarea capacităților 
informatice, inclusiv expertiză legată de 
dezvoltarea, întreținerea, utilizarea și 
controlul calității infrastructurii informatice 
și a aplicațiilor necesare pentru punerea în 
aplicare a reformelor relevante, securitate 
cibernetică, dezvoltarea de programe de 
software și de hardware cu sursă 
deschisă, contribuind la tranziția digitală 
și la consolidarea protecției datelor cu 
caracter personal, precum și expertiză 
legată de programele orientate către 
digitalizarea serviciilor publice;



AM\1212336RO.docx 145/189 PE657.172v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 310
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) consolidarea capacităților 
informatice, inclusiv expertiză legată de 
dezvoltarea, întreținerea, utilizarea și 
controlul calității infrastructurii informatice 
și a aplicațiilor necesare pentru punerea în 
aplicare a reformelor relevante, securitate 
cibernetică, precum și expertiză legată de 
programele orientate către digitalizarea 
serviciilor publice;

(f) consolidarea capacităților 
informatice, inclusiv expertiză legată de 
dezvoltarea, întreținerea, utilizarea și 
controlul calității infrastructurii informatice 
și a aplicațiilor necesare pentru punerea în 
aplicare a reformelor relevante, securitate 
cibernetică, precum și expertiză legată de 
programele orientate către digitalizarea 
serviciilor publice, cu accent pe soluțiile 
interoperabile și comune între statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 311
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) studii, cercetare, analize și sondaje, 
evaluări și studii de impact, precum și 
dezvoltarea și publicarea de ghiduri, de 
rapoarte și de materiale educaționale;

(g) studii, cercetare, analize și sondaje, 
evaluări și studii de impact, evaluări ale 
impactului de gen, rezultatele acestora 
trebuind să facă automat obiectul unui 
schimb între statele membre și cu Comisia 
pentru a asigura cel mai înalt nivel de 
transparență și coerența politicilor la 
nivelul Uniunii în domeniul egalității de 
gen, precum și dezvoltarea și publicarea de 
ghiduri, de rapoarte și de materiale 
educaționale;

Or. en
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Amendamentul 312
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) studii, cercetare, analize și sondaje, 
evaluări și studii de impact, precum și 
dezvoltarea și publicarea de ghiduri, de 
rapoarte și de materiale educaționale;

(g) studii, cercetare, analize și sondaje, 
evaluări și studii ale rezultatelor și de 
impact, cantitativ și calitativ conform cu 
obiectivele stabilite, precum și dezvoltarea 
și publicarea de ghiduri, de rapoarte și de 
materiale educaționale;

Or. es

Amendamentul 313
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) studii, cercetare, analize și sondaje, 
evaluări și studii de impact, precum și 
dezvoltarea și publicarea de ghiduri, de 
rapoarte și de materiale educaționale;

(g) studii, cercetare, analize și sondaje, 
evaluări și evaluări ale impactului, 
inclusiv ale impactului de gen, precum și 
dezvoltarea și publicarea de ghiduri, de 
rapoarte și de materiale educaționale;

Or. en

Amendamentul 314
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) studii, cercetare, analize și sondaje, 
evaluări și studii de impact, precum și 
dezvoltarea și publicarea de ghiduri, de 

(g) studii, cercetare, analize și sondaje, 
evaluări și studii de impact, precum și 
dezvoltarea și publicarea de ghiduri, de 
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rapoarte și de materiale educaționale; rapoarte și de materiale educaționale și 
informații, care să fie puse la dispoziție 
preferabil online;

Or. en

Amendamentul 315
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) proiecte de comunicare pentru 
învățare, inclusiv învățarea online, 
cooperare, creșterea gradului de 
sensibilizare, activități de diseminare și 
schimb de bune practici;

Or. fr

Amendamentul 316
Isabel Benjumea Benjumea

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) proiecte de comunicare pentru 
învățare, inclusiv învățarea online, 
cooperare, creșterea gradului de 
sensibilizare, activități de diseminare și 
schimb de bune practici; organizarea de 
campanii de sensibilizare și de informare, 
de campanii media și evenimente, inclusiv 
comunicare instituțională și comunicare 
prin rețelele sociale sau platforme, ținând 
seama de necesitatea unei strategii de 
comunicare;
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Or. es

Amendamentul 317
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) proiecte de comunicare pentru 
învățare, inclusiv învățarea online, 
cooperare, activități de diseminare și 
schimb de bune practici; organizarea de 
campanii de sensibilizare și de informare, 
de comunicare instituțională și, după caz, 
de comunicare prin rețelele sociale;

Or. en

Amendamentul 318
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) orice altă activitate relevantă ce 
sprijină obiectivul general și obiectivele 
specifice prevăzute la articolele 3 și 4.

(j) orice altă activitate relevantă ce 
sprijină obiectivul general și obiectivele 
specifice prevăzute la articolele 3 și 4, 
facilitând capacitatea de absorbție.

Or. en

Amendamentul 319
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera j
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) orice altă activitate relevantă ce 
sprijină obiectivul general și obiectivele 
specifice prevăzute la articolele 3 și 4.

(j) orice altă activitate relevantă ce 
sprijină integral și în mod relevant 
obiectivul general și obiectivele specifice 
prevăzute la articolele 3 și 4.

Or. en

Amendamentul 320
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera j a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) sprijinul pentru a ajuta proiectele 
să se dezvolte pentru a primi finanțare și 
să devină fezabile în ceea ce privește 
punerea lor în practică.

Or. en

Amendamentul 321
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipurile de acțiuni prevăzute la ultimul 
paragraf ar trebui să fie eligibile pentru 
finanțare dacă sunt puse în aplicare de la 
1 februarie 2020, cu condiția ca acestea 
să vizeze obiectivele stabilite la articolele 3 
și 4 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 322
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin tehnic în cadrul 
instrumentului trebuie să prezinte Comisiei 
o cerere de sprijin tehnic în care identifică 
domeniile de politică și prioritățile privind 
sprijinul care intră în domeniul de aplicare 
al instrumentului, astfel cum se prevede la 
articolul 5. Aceste cereri trebuie depuse 
până la data de 31 octombrie a unui an 
calendaristic. Comisia poate oferi orientări 
privind principalele elemente care trebuie 
să figureze în cererea de sprijin.

1. Un stat membru sau o autoritate 
regională sau locală care dorește să 
primească sprijin tehnic în cadrul 
instrumentului trebuie să prezinte Comisiei 
o cerere de sprijin tehnic în care identifică 
domeniile de politică și prioritățile privind 
sprijinul care intră în domeniul de aplicare 
al instrumentului, astfel cum se prevede la 
articolul 5. Aceste cereri trebuie depuse 
până la data de 31 octombrie a unui an 
calendaristic. Comisia poate oferi orientări 
privind principalele elemente care trebuie 
să figureze în cererea de sprijin.

Or. en

Amendamentul 323
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin tehnic în cadrul 
instrumentului trebuie să prezinte Comisiei 
o cerere de sprijin tehnic în care identifică 
domeniile de politică și prioritățile privind 
sprijinul care intră în domeniul de aplicare 
al instrumentului, astfel cum se prevede la 
articolul 5. Aceste cereri trebuie depuse 
până la data de 31 octombrie a unui an 
calendaristic. Comisia poate oferi orientări 
privind principalele elemente care trebuie 
să figureze în cererea de sprijin.

1. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin tehnic în cadrul 
instrumentului trebuie să prezinte Comisiei 
o cerere de sprijin tehnic în care identifică 
domeniile de politică și prioritățile privind 
sprijinul care intră în domeniul de aplicare 
al instrumentului, astfel cum se prevede la 
articolul 5. Aceste cereri trebuie depuse 
până la data de 31 octombrie a unui an 
calendaristic. Comisia poate oferi sugestii 
privind principalele elemente care trebuie 
să figureze în cererea de sprijin.

Or. en
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Amendamentul 324
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Beneficiarii Instrumentului de 
sprijin tehnic trebuie să consulte, ca parte 
a procesului de elaborare a cererii de 
sprijin tehnic, autorități locale și 
regionale, parteneri sociali și 
reprezentanți ai societății civile.

Or. en

Amendamentul 325
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Statele membre care doresc să 
beneficieze de instrument consultă, după 
caz, părțile interesate relevante ca parte a 
procesului de elaborare a cererilor lor de 
sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 326
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – partea introdcutivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Statele membre pot transmite o 
cerere de sprijin tehnic în situații legate de:

2. Statele membre sau autoritățile 
regionale și locale pot transmite o cerere 
de sprijin tehnic în situații legate de:
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Or. en

Amendamentul 327
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea în aplicare a unor reforme 
de către statele membre, întreprinse din 
proprie inițiativă, în special pentru a 
sprijini redresarea [în conformitate cu 
Regulamentul (UE) YYY/XX], a obține 
creștere economică durabilă și crearea de 
locuri de muncă și pentru a consolida 
reziliența;

(a) punerea în aplicare a unor reforme 
de către statele membre sau de către 
autoritățile regionale și locale, întreprinse 
din proprie inițiativă, în special pentru a 
sprijini o redresare sustenabilă [în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
YYY/XX], a obține creștere economică 
durabilă, a promova crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate, incluziunea 
socială, protecția mediului, atenuarea 
schimbărilor climatice, egalitatea de gen, 
precum și reziliența socială și economică;

Or. en

Amendamentul 328
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea în aplicare a unor reforme 
de către statele membre, întreprinse din 
proprie inițiativă, în special pentru a 
sprijini redresarea [în conformitate cu 
Regulamentul (UE) YYY/XX], a obține 
creștere economică durabilă și crearea de 
locuri de muncă și pentru a consolida 
reziliența;

(a) punerea în aplicare a unor reforme 
și investiții de către statele membre, 
întreprinse din proprie inițiativă, în special 
pentru a sprijini redresarea [în conformitate 
cu Regulamentul (UE) YYY/XX], a obține 
creștere economică durabilă și favorabilă 
incluziunii din punct de vedere social și 
crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate, precum și pentru a consolida 
reziliența;

Or. en
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Amendamentul 329
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) punerea în aplicare a unor reforme 
de către statele membre, întreprinse din 
proprie inițiativă, în special pentru a 
sprijini redresarea [în conformitate cu 
Regulamentul (UE) YYY/XX], a obține 
creștere economică durabilă și crearea de 
locuri de muncă și pentru a consolida 
reziliența;

(a) punerea în aplicare a unor reforme 
și investiții de către statele membre, 
întreprinse din proprie inițiativă, în special 
pentru a sprijini redresarea [în conformitate 
cu Regulamentul (UE) YYY/XX], a obține 
creștere socială și economică echitabilă, 
favorabilă incluziunii și durabilă, 
incluziune socială și crearea de locuri de 
muncă de înaltă calitate, precum și pentru 
a consolida reziliența;

Or. en

Amendamentul 330
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) punerea în aplicare a politicilor 
care contribuie la obiectivele Pactului 
verde european, la obiectivele de 
dezvoltare durabilă, la Pilonul european 
al drepturilor sociale și la obiectivele în 
domeniul climei și energetice ale Uniunii 
pentru 2030;

Or. en

Amendamentul 331
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2– litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) punerea în aplicare a programelor 
de ajustare economică în cazul statelor 
membre care primesc asistență financiară 
din partea Uniunii în temeiul 
instrumentelor existente, în special în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 472/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului24 în ceea ce privește 
statele membre a căror monedă este euro 
și cu Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului25 în ceea ce privește statele 
membre a căror monedă nu este euro;

eliminat

_________________
24 Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 mai 2013 privind consolidarea 
supravegherii economice și bugetare a 
statelor membre din zona euro care 
întâmpină sau care sunt amenințate de 
dificultăți grave în ceea ce privește 
stabilitatea lor financiară (JO L 140, 
27.5.2013, p. 1).
25 Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 
Consiliului din 18 februarie 2002 de 
înființare a unui mecanism de asistență 
financiară pe termen mediu pentru 
balanțele de plăți ale statelor membre (JO 
L 53, 23.2.2002, p. 1).

Or. en

Amendamentul 332
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(c) punerea în aplicare a unor 
reforme pentru promovarea creșterii și 
consolidarea rezilienței în contextul 
proceselor de guvernanță economică, în 
special al recomandărilor specifice 
fiecărei țări emise în contextul 
semestrului european sau al acțiunilor 
legate de punerea în aplicare a dreptului 
Uniunii;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 333
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) punerea în aplicare a unor 
reforme pentru promovarea creșterii și 
consolidarea rezilienței în contextul 
proceselor de guvernanță economică, în 
special al recomandărilor specifice 
fiecărei țări emise în contextul 
semestrului european sau al acțiunilor 
legate de punerea în aplicare a dreptului 
Uniunii;

(c) acțiuni legate de punerea în 
aplicare a dreptului Uniunii;

Or. en

Amendamentul 334
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) punerea în aplicare a unor reforme 
pentru promovarea creșterii și consolidarea 
rezilienței în contextul proceselor de 
guvernanță economică, în special al 

(c) punerea în aplicare a unor reforme 
pentru promovarea creșterii și consolidarea 
rezilienței în contextul proceselor de 
guvernanță economică;
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recomandărilor specifice fiecărei țări 
emise în contextul semestrului european 
sau al acțiunilor legate de punerea în 
aplicare a dreptului Uniunii;

Or. en

Amendamentul 335
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) punerea în aplicare a unor reforme 
pentru promovarea creșterii și consolidarea 
rezilienței în contextul proceselor de 
guvernanță economică, în special al 
recomandărilor specifice fiecărei țări emise 
în contextul semestrului european sau al 
acțiunilor legate de punerea în aplicare a 
dreptului Uniunii;

(c) punerea în aplicare a unor reforme 
pentru promovarea creșterii și consolidarea 
rezilienței în contextul proceselor de 
guvernanță economică, în special al 
recomandărilor specifice fiecărei țări emise 
în contextul semestrului european sau al 
acțiunilor legate de investițiile anticiclice 
pe termen lung și/sau de punerea în 
aplicare a dreptului Uniunii;

Or. en

Amendamentul 336
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) punerea în aplicare a unor reforme 
pentru promovarea creșterii și consolidarea 
rezilienței în contextul proceselor de 
guvernanță economică, în special al 
recomandărilor specifice fiecărei țări 
emise în contextul semestrului european 
sau al acțiunilor legate de punerea în 
aplicare a dreptului Uniunii;

(c) punerea în aplicare a unor reforme 
echilibrate din punct de vedere social, 
pentru promovarea ocupării forței de 
muncă și consolidarea rezilienței în 
contextul proceselor de guvernanță 
economică ale Uniunii sau al acțiunilor 
legate de punerea în aplicare a dreptului 
Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 337
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) punerea în aplicare a unor reforme 
pentru promovarea creșterii și consolidarea 
rezilienței în contextul proceselor de 
guvernanță economică, în special al 
recomandărilor specifice fiecărei țări emise 
în contextul semestrului european sau al 
acțiunilor legate de punerea în aplicare a 
dreptului Uniunii;

(c) punerea în aplicare a unor reforme 
pentru îmbunătățirea creșterii și 
consolidarea rezilienței în contextul 
proceselor de guvernanță economică, în 
special al recomandărilor specifice fiecărei 
țări emise în contextul semestrului 
european sau al acțiunilor legate de 
punerea în aplicare a dreptului Uniunii;

Or. en

Amendamentul 338
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pregătirea planurilor de redresare și 
reziliență în temeiul Regulamentului (UE) 
YYY/XX și punerea în aplicare a acestora 
de către statele membre;

(d) pregătirea și revizuirea planurilor 
de redresare și reziliență în temeiul 
Regulamentului (UE) YYY/XX și punerea 
în aplicare a acestora de către statele 
membre sau de către autoritățile regionale 
și locale;

Or. en

Amendamentul 339
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul



PE657.172v01-00 158/189 AM\1212336RO.docx

RO

(d) pregătirea planurilor de redresare și 
reziliență în temeiul Regulamentului (UE) 
YYY/XX și punerea în aplicare a acestora 
de către statele membre;

(d) pregătirea, modificarea sau 
îmbunătățirea planurilor de redresare și 
reziliență în temeiul Regulamentului (UE) 
YYY/XX privind Mecanismul de 
redresare și reziliență și punerea în 
aplicare a acestora de către statele membre;

Or. en

Amendamentul 340
Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pregătirea planurilor de redresare și 
reziliență în temeiul Regulamentului (UE) 
YYY/XX și punerea în aplicare a acestora 
de către statele membre;

(d) elaborarea și punerea în aplicare a 
planurilor de redresare și reziliență în 
temeiul Regulamentului (UE) YYY/XX și 
punerea în aplicare a acestora de către 
statele membre;

Or. en

Amendamentul 341
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) punerea în aplicare a priorităților 
și a obiectivelor principale ale Uniunii, 
precum Pactul verde european, Acordul 
de la Paris, obiectivele de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor 
Unite, Pilonul european al drepturilor 
sociale, transformarea și inovarea 
digitale;

Or. en



AM\1212336RO.docx 159/189 PE657.172v01-00

RO

Amendamentul 342
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Ținând seama de principiile 
transparenței, egalității de tratament și 
bunei gestiuni financiare, în urma unui 
dialog cu statul membru, inclusiv în 
contextul semestrului european, Comisia 
analizează cererea de sprijin menționată la 
alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a 
amplorii și a profunzimii problemelor 
identificate, a nevoilor de sprijin în 
domeniile de politică respective, a analizei 
indicatorilor socioeconomici și a capacității 
administrative generale a statului membru.

3. Ținând seama de principiile 
transparenței, egalității de tratament și 
bunei gestiuni financiare, în urma unui 
dialog cu statul membru sau cu autoritatea 
regională sau locală, inclusiv în contextul 
semestrului european, Comisia analizează 
cererea de sprijin menționată la 
alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a 
amplorii și a profunzimii problemelor 
identificate, a nevoilor de sprijin în 
domeniile de politică respective, a analizei 
indicatorilor socioeconomici și a capacității 
administrative generale a statului membru 
sau a autorității regionale sau locale.

Or. en

Amendamentul 343
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Ținând seama de principiile 
transparenței, egalității de tratament și 
bunei gestiuni financiare, în urma unui 
dialog cu statul membru, inclusiv în 
contextul semestrului european, Comisia 
analizează cererea de sprijin menționată la 
alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a 
amplorii și a profunzimii problemelor 
identificate, a nevoilor de sprijin în 
domeniile de politică respective, a analizei 
indicatorilor socioeconomici și a capacității 

3. Ținând seama de principiile 
transparenței, egalității de tratament și 
bunei gestiuni financiare, în urma unui 
dialog cu statul membru, inclusiv în 
contextul semestrului european, Comisia 
analizează cererea de sprijin menționată la 
alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a 
amplorii și a profunzimii problemelor 
identificate, a nevoilor de sprijin în 
domeniile de politică respective, a analizei 
indicatorilor socioeconomici și a capacității 
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administrative generale a statului membru. instituționale și administrative generale a 
statului membru.

Or. en

Amendamentul 344
Fabio Massimo Castaldo, Tiziana Beghin, Mario Furore

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Ținând seama de principiile 
transparenței, egalității de tratament și 
bunei gestiuni financiare, în urma unui 
dialog cu statul membru, inclusiv în 
contextul semestrului european, Comisia 
analizează cererea de sprijin menționată la 
alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a 
amplorii și a profunzimii problemelor 
identificate, a nevoilor de sprijin în 
domeniile de politică respective, a analizei 
indicatorilor socioeconomici și a capacității 
administrative generale a statului membru.

3. Ținând seama de principiile 
transparenței, egalității de tratament și 
bunei gestiuni financiare, în urma unui 
dialog cu statul membru, Comisia 
analizează cererea de sprijin menționată la 
alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a 
amplorii și a profunzimii problemelor 
identificate, a nevoilor de sprijin în 
domeniile de politică respective, a analizei 
indicatorilor socioeconomici și a capacității 
administrative generale a statului membru.

Or. en

Amendamentul 345
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Ținând seama de principiile 
transparenței, egalității de tratament și 
bunei gestiuni financiare, în urma unui 
dialog cu statul membru, inclusiv în 
contextul semestrului european, Comisia 
analizează cererea de sprijin menționată la 
alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a 
amplorii și a profunzimii problemelor 
identificate, a nevoilor de sprijin în 

3. Ținând seama de principiile 
transparenței, egalității de tratament și 
bunei gestiuni financiare, în urma unui 
dialog cu statul membru, Comisia 
analizează cererea de sprijin menționată la 
alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a 
amplorii și a profunzimii problemelor 
identificate, a nevoilor de sprijin în 
domeniile de politică respective, a analizei 
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domeniile de politică respective, a analizei 
indicatorilor socioeconomici și a capacității 
administrative generale a statului membru.

indicatorilor socioeconomici și a capacității 
administrative generale a statului membru.

Or. en

Amendamentul 346
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Ținând seama de principiile 
transparenței, egalității de tratament și 
bunei gestiuni financiare, în urma unui 
dialog cu statul membru, inclusiv în 
contextul semestrului european, Comisia 
analizează cererea de sprijin menționată la 
alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a 
amplorii și a profunzimii problemelor 
identificate, a nevoilor de sprijin în 
domeniile de politică respective, a analizei 
indicatorilor socioeconomici și a capacității 
administrative generale a statului membru.

3. Ținând seama de principiile 
transparenței, egalității de tratament și 
bunei gestiuni financiare, în urma unui 
dialog cu statul membru, Comisia 
analizează cererea de sprijin menționată la 
alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a 
amplorii și a profunzimii problemelor 
identificate, a nevoilor de sprijin în 
domeniile de politică respective, a analizei 
indicatorilor socioeconomici și a capacității 
administrative generale a statului membru.

Or. fr

Amendamentul 347
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Ținând seama de principiile 
transparenței, egalității de tratament și 
bunei gestiuni financiare, în urma unui 
dialog cu statul membru, inclusiv în 
contextul semestrului european, Comisia 
analizează cererea de sprijin menționată la 
alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a 

3. Ținând seama de principiile 
transparenței, egalității de tratament și 
bunei gestiuni financiare, în urma unui 
dialog cu statul membru, Comisia 
analizează cererea de sprijin menționată la 
alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a 
amplorii și a profunzimii problemelor și 
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amplorii și a profunzimii problemelor 
identificate, a nevoilor de sprijin în 
domeniile de politică respective, a analizei 
indicatorilor socioeconomici și a capacității 
administrative generale a statului membru.

ale provocărilor identificate, a nevoilor de 
sprijin în domeniile de politică respective, 
a analizei indicatorilor socioeconomici și a 
capacității administrative generale a 
statului membru.

Or. en

Amendamentul 348
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestei analize și ținând cont de 
acțiunile și măsurile existente finanțate 
din fonduri ale Uniunii sau în cadrul 
altor programe ale Uniunii, Comisia 
ajunge la un acord cu statul membru în 
cauză cu privire la domeniile prioritare 
ale sprijinului, obiective, un calendar 
orientativ, sfera de aplicare a măsurilor 
de sprijin care urmează să fie acordate și 
contribuția financiară globală estimată a 
sprijinului tehnic respectiv, care urmează 
să fie prevăzute în cadrul unui plan de 
cooperare și de sprijin.

eliminat

Or. en

Amendamentul 349
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestei analize și ținând cont de 
acțiunile și măsurile existente finanțate din 
fonduri ale Uniunii sau în cadrul altor 
programe ale Uniunii, Comisia ajunge la 
un acord cu statul membru în cauză cu 

Pe baza acestei analize și ținând cont de 
acțiunile și măsurile existente finanțate din 
fonduri ale Uniunii sau în cadrul altor 
programe ale Uniunii, Comisia ajunge la 
un acord cu statul membru în cauză cu 
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privire la domeniile prioritare ale 
sprijinului, obiective, un calendar 
orientativ, sfera de aplicare a măsurilor de 
sprijin care urmează să fie acordate și 
contribuția financiară globală estimată a 
sprijinului tehnic respectiv, care urmează 
să fie prevăzute în cadrul unui plan de 
cooperare și de sprijin.

privire la domeniile prioritare ale 
sprijinului, obiective, sub forma unor 
angajamente în materie de reformă clare, 
un calendar orientativ, obiectivele 
intermediare obligatorii, sfera de aplicare 
a măsurilor de sprijin care urmează să fie 
acordate și contribuția financiară globală 
estimată a sprijinului tehnic respectiv, care 
urmează să fie prevăzute în cadrul unui 
plan de cooperare și de sprijin

Or. en

Justificare

Planul de cooperare și de sprijin ar trebui să includă obiective intermediare specifice și 
obligatorii pentru a măsura progresul punerii în aplicare.

Amendamentul 350
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza acestei analize și ținând cont de 
acțiunile și măsurile existente finanțate din 
fonduri ale Uniunii sau în cadrul altor 
programe ale Uniunii, Comisia ajunge la 
un acord cu statul membru în cauză cu 
privire la domeniile prioritare ale 
sprijinului, obiective, un calendar 
orientativ, sfera de aplicare a măsurilor de 
sprijin care urmează să fie acordate și 
contribuția financiară globală estimată a 
sprijinului tehnic respectiv, care urmează 
să fie prevăzute în cadrul unui plan de 
cooperare și de sprijin.

Pe baza acestei analize și ținând cont de 
acțiunile și măsurile existente finanțate din 
fonduri ale Uniunii sau în cadrul altor 
programe ale Uniunii, Comisia ajunge la 
un acord cu statul membru sau cu 
autoritatea regională sau locală în cauză 
cu privire la domeniile prioritare ale 
sprijinului, obiective, un calendar 
orientativ, sfera de aplicare a măsurilor de 
sprijin care urmează să fie acordate și 
contribuția financiară globală estimată a 
sprijinului tehnic respectiv, care urmează 
să fie prevăzute în cadrul unui plan de 
cooperare și de sprijin.

Or. en

Amendamentul 351
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Planul de cooperare și de sprijin 
menționat la alineatul (3) identifică, în mod 
separat de alt sprijin tehnic, măsurile legate 
de planurile de redresare și reziliență 
prevăzute pentru statele membre în temeiul 
Regulamentului (UE) YYY/XX.

4. Planul de cooperare și de sprijin 
menționat la alineatul (3) identifică, în mod 
separat de alt sprijin tehnic, măsurile legate 
de planurile de redresare și reziliență 
prevăzute pentru statele membre sau 
pentru autoritățile regionale și locale în 
temeiul Regulamentului (UE) YYY/XX.

Or. en

Amendamentul 352
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Informarea Parlamentului European și a 
Consiliului și comunicarea cu privire la 
planurile de cooperare și de sprijin

Parlamentul European și Consiliul și 
comunicarea cu privire la planurile de 
cooperare și de sprijin

Or. en

Amendamentul 353
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu acordul statului membru în 
cauză, Comisia transmite planul de 
cooperare și de sprijin Parlamentului 
European și Consiliului fără întârzieri 
nejustificate. Statul membru în cauză 
poate refuza să-și dea acordul în cazul 
unor informații sensibile sau 

1. Comisia transmite planul de 
cooperare și de sprijin Parlamentului 
European și Consiliului fără întârzieri 
nejustificate.
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confidențiale, a căror dezvăluire ar pune 
în pericol interesele publice ale statului 
membru.

Or. en

Amendamentul 354
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu acordul statului membru în 
cauză, Comisia transmite planul de 
cooperare și de sprijin Parlamentului 
European și Consiliului fără întârzieri 
nejustificate. Statul membru în cauză poate 
refuza să-și dea acordul în cazul unor 
informații sensibile sau confidențiale, a 
căror dezvăluire ar pune în pericol 
interesele publice ale statului membru.

1. Cu acordul statului membru în 
cauză, Comisia transmite planul de 
cooperare și de sprijin Parlamentului 
European și Consiliului fără întârzieri 
nejustificate. Dacă statul membru în cauză 
exprimă preocupări în cazul unor 
informații sensibile sau confidențiale, a 
căror dezvăluire ar pune în pericol 
interesele publice ale statului membru, 
Comisia ia legătura cu Parlamentul 
European pentru a furniza informațiile 
relevante într-un mod confidențial, fără 
întârzieri nejustificate.

Or. en

Amendamentul 355
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu acordul statului membru în 
cauză, Comisia transmite planul de 
cooperare și de sprijin Parlamentului 
European și Consiliului fără întârzieri 
nejustificate. Statul membru în cauză poate 
refuza să-și dea acordul în cazul unor 
informații sensibile sau confidențiale, a 

1. Cu acordul statului membru în 
cauză, Comisia transmite planul de 
cooperare și de sprijin Parlamentului 
European și Consiliului fără întârzieri 
nejustificate, și anume în scopul asumării 
responsabilității democratice și al 
asigurării vizibilității acțiunilor Uniunii. 
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căror dezvăluire ar pune în pericol 
interesele publice ale statului membru.

Statul membru în cauză poate refuza să-și 
dea acordul în cazul unor informații 
sensibile sau confidențiale, a căror 
dezvăluire ar pune în pericol interesele 
publice ale statului membru.

Or. en

Amendamentul 356
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), Comisia transmite planul 
de cooperare și de sprijin Parlamentului 
European și Consiliului în situațiile 
următoare:

eliminat

(a) de îndată ce statul membru în cauză a 
eliminat toate informațiile sensibile sau 
confidențiale, a căror dezvăluire ar pune 
în pericol interesele publice ale statului 
membru;
(b) după o perioadă de timp rezonabilă, 
când dezvăluirea informațiilor respective 
nu ar afecta punerea în aplicare a 
măsurilor de sprijin și, în orice caz, cel 
târziu în termen de două luni de la 
aplicarea acestor măsuri în cadrul 
planului de cooperare și de sprijin.

Or. en

Amendamentul 357
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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2a. Comisiile competente ale 
Parlamentului European pot invita 
reprezentanți ai Comisiei să se prezinte în 
fața comisiilor pentru a discuta măsurile 
avute în vedere și luate în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 358
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia poate desfășura activități 
de comunicare pentru a asigura 
vizibilitatea finanțării din partea Uniunii 
pentru măsurile de sprijin preconizate în 
planurile de cooperare și de sprijin, 
inclusiv prin intermediul unor activități de 
comunicare comune cu autoritățile 
naționale în cauză.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 359
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia poate desfășura activități 
de comunicare pentru a asigura vizibilitatea 
finanțării din partea Uniunii pentru 
măsurile de sprijin preconizate în planurile 
de cooperare și de sprijin, inclusiv prin 
intermediul unor activități de comunicare 
comune cu autoritățile naționale în cauză.

3. Comisia poate desfășura activități 
de comunicare pentru a asigura vizibilitatea 
finanțării din partea Uniunii pentru 
măsurile de sprijin preconizate în planurile 
de cooperare și de sprijin, inclusiv prin 
intermediul unor activități de comunicare 
comune cu autoritățile naționale în cauză. 
Comisia publică, pe site-ul său web, o listă 
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completă și actualizată periodic a 
proiectelor sprijinite și, pentru fiecare 
dintre acestea, cuantumurile alocate. 
Aceasta informează periodic Birourile de 
legătură ale Parlamentului European și 
centrele Europa Experience ale acestor 
proiecte din statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 360
Roberts Zīle, Johan Van Overtveldt

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia poate desfășura activități 
de comunicare pentru a asigura vizibilitatea 
finanțării din partea Uniunii pentru 
măsurile de sprijin preconizate în planurile 
de cooperare și de sprijin, inclusiv prin 
intermediul unor activități de comunicare 
comune cu autoritățile naționale în cauză.

3. Comisia poate desfășura activități 
de comunicare pentru a asigura vizibilitatea 
finanțării din partea Uniunii pentru 
măsurile de sprijin preconizate în planurile 
de cooperare și de sprijin, prin intermediul 
unor activități de comunicare comune cu 
autoritățile naționale în cauză.

Or. en

Amendamentul 361
Eider Gardiazabal Rubial, Costas Mavrides

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Pe lângă pachetul financiar 
prevăzut la articolul 6 alineatul (1), statele 
membre pot propune să se aloce o parte 
din planul lor de redresare și reziliență 
pentru Instrumentul de sprijin tehnic. 
Cuantumul alocat contribuie la creșterea 
sprijinului tehnic pentru pregătirea, 
modificarea și îmbunătățirea planurilor 
lor de redresare și reziliență. Cuantumul 
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alocat se execută în conformitate cu 
normele Instrumentului de sprijin tehnic. 
Comisia execută aceste resurse în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (a) din Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 362
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acțiunile finanțate în cadrul instrumentului 
pot beneficia de sprijin din alte programe, 
instrumente sau fonduri ale Uniunii în 
cadrul bugetului Uniunii, cu condiția ca 
acest sprijin să nu acopere aceleași costuri.

Acțiunile finanțate în cadrul instrumentului 
pot beneficia de sprijin din alte programe, 
instrumente sau fonduri ale Uniunii în 
cadrul bugetului Uniunii, cu condiția ca 
acest sprijin să nu acopere aceleași costuri, 
în vederea contribuirii la o bună 
capacitate de absorbție a fondurilor de 
către statele membre.

Or. en

Amendamentul 363
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia pune în aplicare 
instrumentul în conformitate cu 
Regulamentul financiar.

1. Comisia pune în aplicare 
instrumentul în conformitate cu 
Regulamentul financiar, inclusiv 
respectând pe deplin normele de protejare 
a bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
YYY/XX al Parlamentului European și al 
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Consiliului [Mecanismul privind statul de 
drept în CFM].

Or. en

Amendamentul 364
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia pune în aplicare 
instrumentul în conformitate cu 
Regulamentul financiar.

1. Comisia pune în aplicare 
instrumentul în conformitate cu 
Regulamentul financiar și cu 
Regulamentul (UE) YYY/XX privind 
protecția bugetului Uniunii în cazul unor 
deficiențe generalizate în ceea ce privește 
statul de drept în statele membre.

Or. en

Amendamentul 365
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acțiuni desfășurate prin gestiune 
indirectă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 366
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare pentru granturi este de 
până la 100 % din costurile eligibile.

Rata de cofinanțare pentru granturi este de 
până la 75 % din costurile eligibile.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura o utilizare atentă a fondurilor UE, statele membre ar trebui să contribuie la 
punerea în aplicare a reformelor.

Amendamentul 367
Engin Eroglu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare pentru granturi este de 
până la 100 % din costurile eligibile.

Rata de cofinanțare pentru granturi este de 
până la 80 % din costurile eligibile.

Or. de

Amendamentul 368
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Rata de cofinanțare pentru granturi este de 
până la 100 % din costurile eligibile.

Rata de cofinanțare pentru granturi este de 
100 % din costurile eligibile.

Or. en

Amendamentul 369
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Granturile se plătesc numai 
incremental și într-un mod care să fie 
consecvent cu progresul realizat în 
îndeplinirea obiectivelor intermediare, 
astfel cum sunt stabilite în planurile de 
cooperare și de sprijin.

Or. en

Amendamentul 370
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În vederea punerii în aplicare a 
sprijinului tehnic, Comisia adoptă, prin 
intermediul actelor de punere în aplicare, 
programe de lucru și informează 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la acestea.

6. În vederea punerii în aplicare a 
sprijinului tehnic, Comisia adoptă, prin 
intermediul actelor delegate programe de 
lucru.

Or. en

Amendamentul 371
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În vederea punerii în aplicare a 
sprijinului tehnic, Comisia adoptă, prin 
intermediul actelor de punere în aplicare, 
programe de lucru și informează 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la acestea.

6. În vederea studierii punerii în 
aplicare a sprijinului tehnic, Comisia 
monitorizează progresele din fiecare stat 
membru și informează Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la acestea.

Or. en
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Amendamentul 372
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În vederea punerii în aplicare a 
sprijinului tehnic, Comisia adoptă, prin 
intermediul actelor de punere în aplicare, 
programe de lucru și informează 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la acestea.

6. În vederea punerii în aplicare a 
sprijinului tehnic, Comisia adoptă, prin 
intermediul actelor delegate în 
conformitate cu articolul 16b, programe 
de lucru.

Or. en

Amendamentul 373
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În vederea punerii în aplicare a 
sprijinului tehnic, Comisia adoptă, prin 
intermediul actelor de punere în aplicare, 
programe de lucru și informează 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la acestea.

6. În vederea punerii în aplicare a 
sprijinului tehnic, Comisia adoptă, prin 
intermediul actelor delegate, programe de 
lucru și informează Parlamentul European 
și Consiliul cu privire la acestea.

Or. en

Amendamentul 374
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În vederea punerii în aplicare a 6. În vederea punerii în aplicare a 



PE657.172v01-00 174/189 AM\1212336RO.docx

RO

sprijinului tehnic, Comisia adoptă, prin 
intermediul actelor de punere în aplicare, 
programe de lucru și informează 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la acestea.

sprijinului tehnic, Comisia adoptă, prin 
intermediul actelor delegate, programe de 
lucru și informează Parlamentul European 
și Consiliul cu privire la acestea.

Or. en

Amendamentul 375
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Pentru a asigura disponibilitatea 
rapidă a resurselor, o parte limitată din 
programul de lucru este rezervată pentru 
măsuri speciale luate din motive 
neprevăzute și justificate în mod 
corespunzător care au un caracter urgent și 
necesită un răspuns imediat, cum ar fi o 
perturbare gravă a economiei sau 
circumstanțe importante care afectează 
grav condițiile economice sau sociale dintr-
un stat membru și care depășesc 
posibilitatea statului membru de a controla 
situația.

7. Pentru a asigura disponibilitatea 
rapidă a resurselor, o parte limitată din 
programul de lucru este rezervată pentru 
măsuri speciale luate din motive 
neprevăzute și justificate în mod 
corespunzător care au un caracter urgent și 
necesită un răspuns imediat, cum ar fi o 
perturbare gravă a economiei sau 
circumstanțe importante care afectează 
grav condițiile economice sau sociale dintr-
un stat membru sau dintr-o autoritate 
regională sau locală și care depășesc 
posibilitatea statului membru de a controla 
situația.

Or. en

Amendamentul 376
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Pentru a asigura disponibilitatea 
rapidă a resurselor, o parte limitată din 
programul de lucru este rezervată pentru 
măsuri speciale luate din motive 

7. Pentru a asigura disponibilitatea 
rapidă a resurselor, o parte limitată din 
programul de lucru, dar care nu depășește 
5 %, este rezervată pentru măsuri speciale 
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neprevăzute și justificate în mod 
corespunzător care au un caracter urgent și 
necesită un răspuns imediat, cum ar fi o 
perturbare gravă a economiei sau 
circumstanțe importante care afectează 
grav condițiile economice sau sociale dintr-
un stat membru și care depășesc 
posibilitatea statului membru de a controla 
situația.

luate din motive neprevăzute și justificate 
în mod corespunzător care au un caracter 
urgent și necesită un răspuns imediat, cum 
ar fi o perturbare gravă a economiei sau 
circumstanțe importante care afectează 
grav condițiile economice sau sociale dintr-
un stat membru și care depășesc 
posibilitatea statului membru de a controla 
situația.

Or. en

Amendamentul 377
Olivier Chastel, Nicolae Ștefănuță, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Pentru a asigura disponibilitatea 
rapidă a resurselor, o parte limitată din 
programul de lucru este rezervată pentru 
măsuri speciale luate din motive 
neprevăzute și justificate în mod 
corespunzător care au un caracter urgent și 
necesită un răspuns imediat, cum ar fi o 
perturbare gravă a economiei sau 
circumstanțe importante care afectează 
grav condițiile economice sau sociale 
dintr-un stat membru și care depășesc 
posibilitatea statului membru de a controla 
situația.

7. Pentru a asigura disponibilitatea 
rapidă a resurselor, o parte limitată din 
programul de lucru este rezervată pentru 
măsuri speciale luate din motive 
neprevăzute și justificate în mod 
corespunzător care au un caracter urgent și 
necesită un răspuns imediat, cum ar fi o 
perturbare gravă a economiei sau 
circumstanțe importante care afectează 
grav condițiile economice, sociale sau 
sanitare dintr-un stat membru și care 
depășesc posibilitatea statului membru de a 
controla situația.

Or. en

Amendamentul 378
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 7 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Comisia poate adopta, la cererea unui stat 
membru care dorește să beneficieze de 
sprijin tehnic, măsuri speciale în 
conformitate cu obiectivele și acțiunile 
definite de instrument pentru a acorda 
sprijin tehnic autorităților naționale în 
vederea soluționării problemelor urgente. 
Aceste măsuri speciale au un caracter 
provizoriu și trebuie să fie legate de 
condițiile prevăzute la articolul 8 
alineatul (2). Măsurile speciale trebuie să 
se încheie în termen de șase luni și pot fi 
înlocuite cu măsuri de sprijin tehnic în 
conformitate cu condițiile stabilite la 
articolul 8.

Comisia poate adopta, la cererea unui stat 
membru sau a unei autorități regionale 
sau locale care dorește să beneficieze de 
sprijin tehnic, măsuri speciale în 
conformitate cu obiectivele și acțiunile 
definite de instrument pentru a acorda 
sprijin tehnic autorităților naționale în 
vederea soluționării problemelor urgente. 
Aceste măsuri speciale au un caracter 
provizoriu și trebuie să fie legate de 
condițiile prevăzute la articolul 8 
alineatul (2). Măsurile speciale trebuie să 
se încheie în termen de șase luni și pot fi 
înlocuite cu măsuri de sprijin tehnic în 
conformitate cu condițiile stabilite la 
articolul 8.

Or. en

Amendamentul 379
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Clauză privind menținerea nivelului de 

protecție
1. Un stat membru rambursează Comisiei 
orice contribuție financiară plătită 
acestuia în temeiul prezentului 
regulament cu privire la un angajament 
în materie de reformă, în cazul în care, în 
termen de cinci ani de la plată, condițiile 
care au permis respectivele plăți s-au 
schimbat considerabil în statul membru în 
cauză.
 2. Următoarele cazuri reprezintă o 
schimbare semnificativă a condițiilor care 
au permis plata:
 (a) elementele care au condus la 
îndeplinirea angajamentelor în materie de 
reformă s-au inversat; sau
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 (b) elementele care au condus la 
îndeplinirea angajamentelor în materie de 
reformă au fost modificate semnificativ de 
alte măsuri.
3. Comisia adoptă o decizie privind 
rambursarea după ce acordă statului 
membru în cauză posibilitatea de a-și 
prezenta observațiile în termen de două 
luni de la comunicarea concluziilor sale. 
4. Numai reformele cu adevărat noi sunt 
eligibile pentru finanțare în cadrul 
prezentului program. Angajamentele în 
materie de reformă care au fost puse în 
aplicare în cadrul programelor anterioare 
și care, de atunci, au fost inversate nu 
sunt eligibile pentru finanțare în cadrul 
prezentului program.
5. Comisia Europeană monitorizează 
sustenabilitatea reformelor sprijinite în 
cadrul prezentului program.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se asigure faptul că reformele sprijinite în cadrul prezentului program sunt 
stabile în timp. Dacă reformele sprijinite de prezentul program sunt inversate la scurt timp 
după punerea lor în aplicare, statul membru beneficiar trebuie să ramburseze sprijinul 
primit.

Amendamentul 380
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigură complementaritatea, 
sinergia, coerența și consecvența între 
diferitele instrumente de la nivelul Uniunii, 
de la nivel național și, dacă este cazul, de la 
nivel regional, în special în ceea ce privește 
măsurile finanțate din fondurile Uniunii, 
atât în faza de planificare, cât și în timpul 

(a) studiază complementaritatea, 
coerența și consecvența între diferitele 
instrumente de la nivelul Uniunii, de la 
nivel național și, dacă este cazul, de la 
nivel regional, în special în ceea ce privește 
măsurile finanțate din fondurile Uniunii, 
atât în faza de planificare, cât și în timpul 
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punerii în aplicare; punerii în aplicare;

Or. en

Amendamentul 381
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asigură complementaritatea, 
sinergia, coerența și consecvența între 
diferitele instrumente de la nivelul Uniunii, 
de la nivel național și, dacă este cazul, de 
la nivel regional, în special în ceea ce 
privește măsurile finanțate din fondurile 
Uniunii, atât în faza de planificare, cât și în 
timpul punerii în aplicare;

(a) asigură complementaritatea, 
sinergia, coerența și consecvența între 
diferitele instrumente de la nivelul Uniunii, 
de la nivel național, regional și local, în 
special în ceea ce privește măsurile 
finanțate din fondurile Uniunii, atât în faza 
de planificare, cât și în timpul punerii în 
aplicare;

Or. en

Amendamentul 382
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) optimizează mecanismele de 
coordonare pentru a se evita dublarea 
eforturilor; și

(b) promovează mecanismele de 
coordonare pentru a se evita dublarea 
eforturilor; și

Or. en

Amendamentul 383
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigură o cooperare strânsă între 
autoritățile responsabile cu punerea în 
aplicare la nivelul Uniunii, la nivel național 
și, dacă este cazul, la nivel regional pentru 
a întreprinde acțiuni de sprijin coerente și 
raționalizate în cadrul instrumentului.

(c) evaluează cooperarea strânsă între 
autoritățile responsabile cu punerea în 
aplicare la nivelul Uniunii, la nivel național 
și, dacă este cazul, la nivel regional pentru 
a întreprinde acțiuni de sprijin coerente și 
raționalizate în cadrul instrumentului.

Or. en

Amendamentul 384
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigură o cooperare strânsă între 
autoritățile responsabile cu punerea în 
aplicare la nivelul Uniunii, la nivel național 
și, dacă este cazul, la nivel regional pentru 
a întreprinde acțiuni de sprijin coerente și 
raționalizate în cadrul instrumentului.

(c) asigură o cooperare strânsă între 
autoritățile responsabile cu punerea în 
aplicare la nivelul Uniunii, la nivel 
național, regional și local pentru a 
întreprinde acțiuni de sprijin coerente și 
raționalizate în cadrul instrumentului.

Or. en

Amendamentul 385
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia depune eforturi pentru a 
asigura complementaritatea și sinergiile 
cu sprijinul furnizat de alte organizații 
internaționale relevante.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 386
Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia monitorizează punerea în 
aplicare a instrumentului și măsoară gradul 
de îndeplinire a obiectivului general și a 
obiectivelor specifice stabilite la articolele 
3 și 4. Indicatorii care trebuie utilizați 
pentru raportarea cu privire la progresele 
înregistrate și în vederea monitorizării și a 
evaluării prezentului regulament din 
perspectiva realizării obiectivului general 
și a obiectivelor specifice sunt stabiliți în 
anexă. Monitorizarea punerii în aplicare 
este orientată către activitățile desfășurate 
în cadrul instrumentului și este 
proporțională cu aceste activități.

1. Comisia monitorizează punerea în 
aplicare a instrumentului și măsoară gradul 
de îndeplinire a obiectivului general și a 
obiectivelor specifice stabilite la articolele 
3 și 4, recurgând la obiectivele 
intermediare convenite în planurile de 
cooperare și de sprijin. Indicatorii care 
trebuie utilizați pentru raportarea cu privire 
la progresele înregistrate și în vederea 
monitorizării și a evaluării prezentului 
regulament din perspectiva realizării 
obiectivului general și a obiectivelor 
specifice sunt stabiliți în anexă. 
Monitorizarea punerii în aplicare este 
orientată către activitățile desfășurate în 
cadrul instrumentului și este proporțională 
cu aceste activități.

Or. en

Amendamentul 387
José Gusmão

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia monitorizează punerea în 
aplicare a instrumentului și măsoară gradul 
de îndeplinire a obiectivului general și a 
obiectivelor specifice stabilite la articolele 
3 și 4. Indicatorii care trebuie utilizați 
pentru raportarea cu privire la progresele 
înregistrate și în vederea monitorizării și a 
evaluării prezentului regulament din 
perspectiva realizării obiectivului general 
și a obiectivelor specifice sunt stabiliți în 
anexă. Monitorizarea punerii în aplicare 

1. Comisia studiază punerea în 
aplicare a instrumentului și măsoară gradul 
de îndeplinire a obiectivului general și a 
obiectivelor specifice stabilite la articolele 
3 și 4. Indicatorii care trebuie utilizați 
pentru raportarea cu privire la progresele 
înregistrate și în vederea monitorizării și a 
evaluării prezentului regulament din 
perspectiva realizării obiectivului general 
și a obiectivelor specifice sunt stabiliți în 
anexă. Evaluarea punerii în aplicare este 
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este orientată către activitățile desfășurate 
în cadrul instrumentului și este 
proporțională cu aceste activități.

orientată către activitățile desfășurate în 
cadrul instrumentului și este proporțională 
cu aceste activități.

Or. en

Amendamentul 388
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sistemul de raportare a 
performanței asigură faptul că datele pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
instrumentului și a rezultatelor sunt 
colectate în mod eficient, cu eficacitate și 
la timp. În acest scop, destinatarilor 
fondurilor Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale.

2. Sistemul de raportare a 
performanței asigură faptul că datele pentru 
monitorizarea punerii în aplicare a 
instrumentului și a rezultatelor sunt 
colectate în mod eficient, cu eficacitate, la 
timp și, ori de câte ori este posibil, 
defalcate în funcție de gen și de nivelul 
veniturilor. În acest scop, destinatarilor 
fondurilor Uniunii li se impun cerințe de 
raportare proporționale.

Or. en

Amendamentul 389
Joachim Kuhs, Gunnar Beck

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În cazul unei fraude sau al unei 
încălcări a cerințelor prevăzute la 
articolele 7 și 8, se rambursează 110 % 
din grant.

Or. en

Amendamentul 390
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Aurore Lalucq

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual cu 
privire la punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual cu 
privire la punerea în aplicare a prezentului 
regulament. Parlamentul European va 
avea posibilitatea să audieze Comisia cu 
privire la conținutul raportului anual 
menționat.

Or. fr

Amendamentul 391
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual cu 
privire la punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului un raport anual cu 
privire la punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 392
Alfred Sant

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) punerea în aplicare a măsurilor de 
sprijin.

(e) punerea în aplicare a măsurilor de 
sprijin pentru fiecare țară și fiecare 
regiune.
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Or. en

Amendamentul 393
Joachim Kuhs, Gunnar Beck, Hélène Laporte

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă la 
jumătatea perioadei cu privire la punerea în 
aplicare a prezentului regulament. De 
asemenea, Comisia prezintă instituțiilor 
respective un raport de evaluare 
independentă ex post, în termen de cel mult 
trei ani de la încheierea perioadei 
menționate la articolul 1.

1. După trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă la 
jumătatea perioadei cu privire la punerea în 
aplicare a prezentului regulament. De 
asemenea, Comisia prezintă instituțiilor 
respective un raport de evaluare 
independentă ex post, în termen de cel mult 
trei ani de la încheierea perioadei 
menționate la articolul 1.

Or. en

Amendamentul 394
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. După patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
prezintă Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă la 
jumătatea perioadei cu privire la punerea în 
aplicare a prezentului regulament. De 
asemenea, Comisia prezintă instituțiilor 
respective un raport de evaluare 

1. După patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, Comisia 
transmite Parlamentului European, 
Consiliului, Comitetului Economic și 
Social European și Comitetului Regiunilor 
un raport de evaluare independentă la 
jumătatea perioadei cu privire la punerea în 
aplicare a prezentului regulament. De 
asemenea, Comisia transmite instituțiilor 
respective un raport de evaluare 
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independentă ex post, în termen de cel mult 
trei ani de la încheierea perioadei 
menționate la articolul 1.

independentă ex post, în termen de cel mult 
trei ani de la încheierea perioadei 
menționate la articolul 1.

Or. en

Amendamentul 395
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul de evaluare la jumătatea 
perioadei analizează, în special, în ce 
măsură au fost îndeplinite obiectivele 
instrumentului prevăzute la articolele 3 și 
4, eficiența utilizării resurselor și valoarea 
adăugată europeană. De asemenea, raportul 
de evaluare la jumătatea perioadei 
examinează dacă toate obiectivele și 
acțiunile sunt în continuare relevante.

2. Raportul de evaluare la jumătatea 
perioadei analizează, în special, în ce 
măsură au fost îndeplinite obiectivele 
instrumentului prevăzute la articolele 3 și 
4, eficiența utilizării resurselor și valoarea 
adăugată europeană. De asemenea, raportul 
de evaluare la jumătatea perioadei 
examinează dacă toate obiectivele și 
acțiunile sunt în continuare relevante. Dacă 
este necesar, raportul de evaluare la 
jumătatea perioadei este însoțit de 
propuneri legislative de modificare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 396
José Manuel Fernandes

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Raportul de evaluare la jumătatea 
perioadei analizează, în special, în ce 
măsură au fost îndeplinite obiectivele 
instrumentului prevăzute la articolele 3 și 
4, eficiența utilizării resurselor și valoarea 
adăugată europeană. De asemenea, raportul 

2. Raportul de evaluare la jumătatea 
perioadei analizează, în special, în ce 
măsură au fost îndeplinite obiectivele 
instrumentului prevăzute la articolele 3 și 
4, suficiența și eficiența utilizării 
resurselor și valoarea adăugată europeană. 
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de evaluare la jumătatea perioadei 
examinează dacă toate obiectivele și 
acțiunile sunt în continuare relevante.

De asemenea, raportul de evaluare la 
jumătatea perioadei examinează dacă toate 
obiectivele și acțiunile sunt în continuare 
relevante.

Or. en

Amendamentul 397
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Raportul de evaluare ex post trebuie 
să cuprindă o evaluare globală a punerii în 
aplicare a prezentului regulament și să 
includă informații privind impactul 
acestuia pe termen lung.

3. Raportul de evaluare ex post trebuie 
să cuprindă o evaluare globală a punerii în 
aplicare a prezentului regulament și să 
includă informații privind impactul social 
și economic al acestuia pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 398
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
Transparență

1. Beneficiarii asigură, în interesul 
publicului larg, transparență maximă în 
ceea ce privește acțiunile și fluxurile de 
capital din cadrul prezentului instrument. 
O astfel de transparență poate fi limitată 
numai de acte juridice cu privire la 
confidențialitatea comercială, de norme 
aplicabile în domeniul protecției datelor 
sau de anchete administrative sau 
investigații ale organismelor Uniunii, 



PE657.172v01-00 186/189 AM\1212336RO.docx

RO

aflate în desfășurare.
2. În conformitate cu Directiva (UE) 
2019/1024 privind datele deschise și 
reutilizarea informațiilor din sectorul 
public, beneficiarii publică, într-un 
registru oficial disponibil publicului și 
într-un format standardizat, comparabil, 
deschis și citibil automat, toate 
informațiile relevante cu privire la 
proiectele lor, inclusiv, dar nelimitându-se 
la: propunerile de proiecte, declarația 
privind lipsa conflictelor de interese, 
procesele-verbale ale reuniunilor, 
evaluările impactului, contracte, rapoarte 
de evaluare și de audit, precum și toate 
achizițiile publice, care vor fi publicate pe 
Portalul de date deschise al UE.
3. Statele membre ar trebui, în mod 
implicit, să pună la dispoziția publicului 
larg toate rezultatele cooperării (inclusiv 
date, studii, instrumente software etc.) sau 
să explice natura confidențialității 
dosarului.
4. Toate datele publicate menționate la 
alineatele (1) - (3) ar trebui să fie 
disponibile pe termen nedeterminat. 
Instituțiile Uniunii și statele membre ar 
trebui să asigure cooperare în ceea ce 
privește măsurile logistice pentru a păstra 
toate aceste date disponibile publicului 
larg chiar și după ce beneficiarul își 
încetează activitatea.

Or. en

Amendamentul 399
Mikuláš Peksa, Alexandra Geese

Propunere de regulament
Capitolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL IIIA
Exercitarea delegării de competențe
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Articolul 16b
Exercitarea delegării de competențe
1. Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute la prezentul articol.
2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 12 alineatul (6) se 
conferă Comisiei până la 31 decembrie 
2028.
3. Delegarea de competențe menționată la 
articolul 12 alineatul (6) poate fi revocată 
oricând de Parlamentul European sau de 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia 
nu aduce atingere actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.
4. Înainte de adoptarea unui act delegat, 
Comisia consultă experții desemnați de 
fiecare stat membru în conformitate cu 
principiile prevăzute în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare.
5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 12 alineatul (6) intră în 
vigoare în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecțiuni în termen de trei luni de la 
notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu trei luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.
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Amendamentul 400
Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds, Valérie Hayer, Mauri 
Pekkarinen, Moritz Körner

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comisia desfășoară acțiuni de 
informare și comunicare privind 
instrumentul, acțiunile și rezultatele sale. 
Resursele financiare alocate instrumentului 
contribuie, de asemenea, la comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele prevăzute la 
articolele 3 și 4.

2. Comisia desfășoară acțiuni de 
informare și comunicare privind 
instrumentul, acțiunile și rezultatele sale. 
Resursele financiare alocate instrumentului 
contribuie, de asemenea, la comunicarea 
instituțională a priorităților politice ale 
Uniunii, în măsura în care acestea sunt 
legate de obiectivele prevăzute la 
articolele 3 și 4. Comisia publică, pe site-
ul său web, o listă completă și actualizată 
periodic a proiectelor sprijinite și, pentru 
fiecare dintre acestea, cuantumul alocat. 
Aceasta informează periodic Birourile de 
legătură ale Parlamentului European și 
centrele Europa Experience ale acestor 
proiecte din statele membre în cauză.

Or. en

Amendamentul 401
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Anexa I – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) rezultatele activităților de asistență 
tehnică desfășurate, cum ar fi adoptarea 
unei strategii, adoptarea unei noi legi/unui 
nou act sau modificarea uneia/unuia 
existent, adoptarea de proceduri și acțiuni 
(noi) pentru îmbunătățirea punerii în 

(d) rezultatele activităților de asistență 
tehnică desfășurate, cum ar fi adoptarea 
unei strategii, adoptarea unei noi legi/unui 
nou act sau modificarea uneia/unuia 
existent, adoptarea de proceduri și acțiuni 
(noi) pentru îmbunătățirea punerii în 
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aplicare a reformelor; aplicare a reformelor și a investițiilor;

Or. en

Amendamentul 402
Dimitrios Papadimoulis
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluarea ex post menționată la 
articolul 16 este efectuată de Comisie și în 
scopul stabilirii legăturilor dintre sprijinul 
tehnic oferit și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante în statul membru în 
cauză în vederea consolidării rezilienței, a 
creșterii durabile, a creării de locuri de 
muncă și a coeziunii.

Evaluarea ex post menționată la 
articolul 16 este efectuată de Comisie și în 
scopul stabilirii legăturilor dintre sprijinul 
tehnic oferit și punerea în aplicare a 
măsurilor relevante în statul membru în 
cauză în vederea consolidării rezilienței, a 
creșterii economice și sociale echitabile, 
favorabile incluziunii și durabile, a creării 
de locuri de muncă de înaltă calitate și a 
coeziunii economice, sociale și teritoriale.

Or. en


