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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

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

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

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

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a Programului de sprijin pentru reforme
(COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0391),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 175 și articolul 197 alineatul (2) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost 
prezentată de către Comisie (C8-0239/2018),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 
20181,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 6 decembrie 20182,

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

– având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, 
avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, precum și cel al 
Comisiei pentru dezvoltare regională,

– având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și ale Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 58 din 
Regulamentul de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri 
economice și monetare (A9-0000/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

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

1  JO C 62, 15.2.2019, p. 121.
2  JO C 86, 7.3.2019, p. 335.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI de instituire a Programului 
de sprijin pentru reforme

Propunere de Regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului de instituire a 
Programului de sprijin pentru reforme și 
investiții
(Această modificare se aplică întregului 
text.)

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cadrul semestrului european, 
Parlamentul European a conceput 
reforme responsabile din punct de vedere 
social bazate pe solidaritate, integrare, 
justiție socială și o împărțire echitabilă a 
bogăției, pentru a asigura egalitatea și 
accesul la șanse și la protecție socială, a 
proteja grupurile vulnerabile și a 
îmbunătăți nivelul de trai al tuturor 
cetățenilor, principii esențiale ale 
Pilonului european al drepturilor sociale.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
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Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Criza economică și financiară a 
demonstrat că dezvoltarea unor economii 
solide și reziliente și a unor sisteme 
financiare bazate pe structuri sociale și 
economice puternice ajută statele membre 
să reacționeze mai eficient la șocuri și să se 
redreseze mai rapid în urma acestora. 
Punerea în aplicare a unor reforme 
structurale este una dintre prioritățile 
Uniunii în materie de politici, deoarece 
aceste reforme urmăresc să înscrie 
redresarea pe o traiectorie sustenabilă, să 
deblocheze potențialul de creștere, să 
consolideze capacitatea de ajustare și să 
sprijine procesul de convergență 
ascendentă. De asemenea, realizarea unor 
reforme structurale poate contribui la 
consolidarea coeziunii economice și 
sociale, la creșterea productivității și la 
stimularea investițiilor, precum și la 
crearea unor condiții bune pentru creșterea 
durabilă și pentru ocuparea forței de muncă 
în Uniune.

(4) Criza economică și financiară din 
2008 a demonstrat că dezvoltarea unor 
economii solide și reziliente și a unor 
sisteme financiare bazate pe structuri 
sociale și economice puternice ajută statele 
membre să reacționeze mai eficient la 
șocuri și să se redreseze mai rapid în urma 
acestora. În plus, epidemia de COVID-19 
din 2020 a arătat limpede că este nevoie 
de un răspuns rapid și coerent la șocurile 
externe majore, cum ar fi pandemiile, 
care necesită ca sistemele de sănătate, 
serviciile publice esențiale și sectoarele-
cheie să fie pregătite, precum și să existe 
economii reziliente, sectoare dezvoltate ale 
cercetării și inovării, piețe eficiente ale 
forței de muncă și măsuri de protecție 
socială adecvate. Punerea în aplicare a 
unor reforme structurale este una dintre 
prioritățile Uniunii în materie de politici, 
deoarece aceste reforme urmăresc să 
înscrie redresarea pe o traiectorie 
sustenabilă, să deblocheze potențialul de 
creștere, să realizeze adaptarea la 
dezvoltarea tehnologică, să consolideze 
capacitatea de ajustare și să sprijine 
procesul de convergență economică și 
socială ascendentă. De asemenea, 
realizarea unor reforme structurale ar 
trebui să contribuie la consolidarea 
coeziunii economice, teritoriale și sociale, 
la creșterea productivității și la stimularea 
investițiilor, precum și la crearea unor 
condiții economice și sociale bune pentru 
creșterea durabilă și pentru ocuparea forței 
de muncă în condiții decente în Uniune.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Gradul de punere în aplicare a 
reformelor structurale în statele membre nu 
este suficient, deocamdată, la nivelul 
Uniunii. Experiența în ceea ce privește 
punerea în aplicare a mecanismului de 
coordonare a politicii economice în cadrul 
semestrului european arată că, în general, 
punerea în aplicare a reformelor structurale 
a fost lentă și inegală și că eforturile 
naționale de reformă ar trebui să fie 
consolidate și stimulate.

(6) Gradul de punere în aplicare a 
reformelor structurale în statele membre nu 
este suficient, deocamdată, la nivelul 
Uniunii. Experiența în ceea ce privește 
punerea în aplicare a mecanismului de 
coordonare a politicii economice în cadrul 
semestrului european arată că, în general, 
punerea în aplicare a reformelor structurale 
a fost lentă și inegală și că eforturile 
naționale de reformă ar trebui să fie 
consolidate și stimulate cu sprijinul 
politicii de coeziune, având în vedere că 
unele state membre, în special cele ale 
căror monedă nu este euro, sunt afectate 
de o creștere potențială scăzută, de rate 
ale șomajului ridicate, de creșterea 
disparităților sociale și de un risc crescut 
de sărăcie.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Este nevoie de reforme structurale 
responsabile din punct de vedere social, 
inteligente, sustenabile și favorabile 
incluziunii, care să respecte cerințele 
prevăzute la articolul 9 din TFUE, mai 
ales deoarece Uniunea a identificat 
punerea în aplicare a unor astfel de 
reforme structurale printre prioritățile 
sale de politică menite să înscrie 
redresarea pe o traiectorie sustenabilă, să 
deblocheze potențialul de creștere pentru 
a întări capacitatea de ajustare, să 
stimuleze creșterea economică, să creeze 
locuri de muncă, să încurajeze investițiile 
și să sprijine procesul de convergență 
economică și socială ascendentă.
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Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Există și alte instrumente și 
programe ale Uniunii care contribuie 
semnificativ la îmbunătățirea condițiilor 
care stau la baza anumitor investiții în 
statele membre, care pot conduce la astfel 
de reforme sau pot face parte din acestea. 
În special, fondurile uniunii acoperite de 
Regulamentul (UE) nr. YYY/XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[RDC] leagă investițiile de condițiile 
favorabile (cunoscute anterior drept 
condiționalități ex ante), prevăd un 
mecanism de guvernanță macroeconomică 
și pot finanța costurile reformelor 
structurale legate de investiții în domenii 
de politică relevante pentru politica de 
coeziune. Cu toate acestea, în prezent, 
niciun instrument nu prevede sprijin 
financiar direct care să furnizeze 
stimulente pentru ca statele membre să 
pună în aplicare reforme în toate domeniile 
de politică, ca răspuns la provocările 
identificate în cadrul semestrului european. 
În plus, în prezent, nu există niciun 
instrument care să acorde sprijin tehnic și 
financiar specific și orientat 
statelor membre a căror monedă nu este 
euro, în eforturile lor de a pune în aplicare 
reforme relevante pentru aderarea la zona 
euro.

(8) Există și alte instrumente și 
programe ale Uniunii care contribuie 
semnificativ la îmbunătățirea condițiilor 
care stau la baza anumitor investiții în 
statele membre, care pot conduce la astfel 
de reforme sau pot face parte din acestea. 
În special, fondurile uniunii acoperite de 
Regulamentul (UE) nr. YYY/XX al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[RDC] leagă investițiile de condițiile 
favorabile (cunoscute anterior drept 
condiționalități ex ante), prevăd un 
mecanism de guvernanță macroeconomică 
și pot finanța costurile reformelor 
structurale legate de investiții în domenii 
de politică relevante pentru politica de 
coeziune. Cu toate acestea, în prezent, 
niciun instrument nu prevede sprijin 
financiar direct pentru ca statele membre să 
pună în aplicare reforme în toate domeniile 
de politică, ca răspuns la provocările 
identificate în cadrul semestrului european, 
chiar dacă statele membre a căror 
monedă nu este euro ar putea beneficia 
mai ales de sprijin tehnic și financiar 
specific și orientat, în eforturile lor de a 
pune în aplicare reforme relevante pentru 
aderarea la zona euro.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
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Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comunicarea Comisiei din 
6 decembrie 201720, care face parte dintr-
un pachet de inițiative destinat să 
aprofundeze uniunea economică și 
monetară, a propus crearea unui instrument 
de realizare a reformelor și a unui 
mecanism de convergență ca noi 
instrumente bugetare. Obiectivul acestor 
instrumente era să consolideze reziliența 
economiilor naționale și să creeze efecte 
de propagare pozitive în statele membre 
oferind stimulente pentru punerea în 
aplicare a reformelor structurale care 
contribuie la atingerea acelor obiective și 
care sunt esențiale pentru stabilitatea 
uniunii economice și monetare.

(9) Comunicarea Comisiei din 
6 decembrie 201720, care face parte dintr-
un pachet de inițiative destinat să 
aprofundeze uniunea economică și 
monetară, a propus crearea unui instrument 
de realizare a reformelor și a unui 
mecanism de convergență ca noi 
instrumente bugetare. Obiectivul acestor 
instrumente ar fi să sprijine convergența și 
competitivitatea în cadrul zonei euro și să 
sprijine convergența cu zona euro a 
statelor membre a căror monedă nu este 
euro, oferind sprijin tehnic și financiar 
pentru punerea în aplicare a reformelor 
structurale care contribuie la atingerea 
acelor obiective.

_________________ _________________
20 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu și 
Banca Centrală Europeană intitulată „Noi 
instrumente bugetare pentru o zonă euro 
stabilă în cadrul Uniunii”, COM(2017) 
822.

20 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu și 
Banca Centrală Europeană intitulată „Noi 
instrumente bugetare pentru o zonă euro 
stabilă în cadrul Uniunii”, COM(2017) 
822.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Instituțiile și organismele Uniunii 
au o vastă experiență în acordarea de 
sprijin specific guvernelor centrale, 
autorităților regionale, locale sau altor 
autorități publice ale statelor membre 
pentru consolidarea capacităților, 
redresarea în urma crizei și punerea în 
aplicare a politicii de coeziune. Această 
experiență ar trebui folosită pentru a 



PR\1201180RO.docx 11/142 PE648.526v01-00

RO

crește capacitatea Uniunii de a oferi 
sprijin statelor membre interesate, cu 
scopul de a le ajuta să-și îmbunătățească 
potențialul de creștere și coeziunea 
socială.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În acest context, este necesară 
consolidarea cadrului actual pentru 
furnizarea de sprijin statelor membre prin 
oferirea de sprijin financiar direct, alături 
de sprijin tehnic. În acest scop, ar trebui să 
fie instituit un nou Program de sprijin 
pentru reforme („programul”) pentru a 
furniza stimulente eficace destinate 
accelerării punerii în aplicare a reformelor 
structurale în statele membre. Programul ar 
trebui să fie cuprinzător și, de asemenea, ar 
trebui să beneficieze de experiența 
dobândită de Comisie și de statele membre 
în urma utilizării celorlalte instrumente și 
programe. De asemenea, programul ar 
trebui să continue acțiunile și modul de 
operare ale PSRS, deoarece acestea s-au 
dovedit foarte utile și au fost apreciate de 
statele membre, pentru consolidarea 
capacității administrative a autorităților 
naționale în diverse domenii de politică. De 
asemenea, programul ar trebui să includă 
sprijin specific pentru reformele din 
statele membre a căror monedă nu este 
euro și care au luat măsuri demonstrabile 
în direcția adoptării monedei unice într-
un anumit interval de timp.

(10) În acest context, este necesară 
consolidarea cadrului actual pentru 
furnizarea de sprijin statelor membre prin 
oferirea de sprijin financiar direct, alături 
de sprijin tehnic. În acest scop, ar trebui să 
fie instituit un nou Program de sprijin 
pentru reforme și investiții („programul”) 
pentru a furniza sprijin financiar și tehnic 
eficace destinat accelerării punerii în 
aplicare a reformelor structurale în statele 
membre. Programul ar trebui să fie 
cuprinzător și, de asemenea, ar trebui să 
beneficieze de experiența dobândită de 
Comisie și de statele membre în urma 
utilizării celorlalte instrumente și 
programe. De asemenea, programul ar 
trebui să continue acțiunile și modul de 
operare ale PSRS, deoarece acestea s-au 
dovedit foarte utile și au fost apreciate de 
statele membre, pentru consolidarea 
capacității administrative a autorităților 
naționale în diverse domenii de politică și 
să acționeze pe baza principiilor prevăzute 
de Pilonul european al drepturilor sociale 
și de obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
ONU.

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a permite furnizarea 
diferitelor tipuri de sprijin necesar și pentru 
a răspunde particularităților fiecărei 
componente, în cadrul programului ar 
trebui să fie stabilite trei instrumente 
separate, dar complementare, și anume un 
instrument de realizare a reformelor, un 
instrument de sprijin tehnic și un 
mecanism de convergență specific pentru 
a sprijini pregătirea aderării la zona euro.

(11) Pentru a permite furnizarea 
diferitelor tipuri de sprijin necesar și pentru 
a răspunde particularităților fiecărei 
componente, în cadrul programului ar 
trebui să fie stabilite trei instrumente 
separate, dar complementare, și anume un 
instrument bugetar pentru convergență și 
competitivitate pentru zona euro, un 
instrument de convergență și reformă și 
un instrument de sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Obiectivul general al programului 
este consolidarea coeziunii, a 
competitivității, a productivității, a 
creșterii și a creării de locuri de muncă. 
În acest scop, acesta ar trebui să acorde 
stimulente financiare pentru abordarea 
provocărilor structurale și ar trebui să 
ajute la consolidarea capacității 
administrative a statelor membre în ceea 
ce privește instituțiile și sectoarele 
economic și social ale acestora.

(13) Obiectivele generale ale 
programului sunt de a promova coeziunea 
economică, socială și teritorială a Uniunii 
și de a sprijini eforturile statelor membre 
de a-și îmbunătăți capacitatea 
administrativă, pentru a pune în aplicare 
dreptul Uniunii și obiectivele de politică și 
a contribui la punerea în aplicare a 
angajamentelor asumate de Uniune și de 
statele membre în contextul Acordului de 
la Paris, a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
și a Pilonului european al drepturilor 
sociale.

Or. en

Amendamentul 12
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Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Ar trebui să fie stabilite obiective 
specifice pentru fiecare instrument al 
programului. În ceea ce privește 
instrumentul de realizare a reformelor, 
acestea ar trebui să constea în 
îndeplinirea unor etape și ținte concrete, 
stabilite în legătură cu îndeplinirea 
angajamentelor în materie de reformă, 
care ar declanșa eliberarea stimulentelor 
financiare. În ceea ce privește 
instrumentul de sprijin tehnic, acestea ar 
trebui să constea în sprijinirea 
autorităților naționale în eforturile lor de 
a elabora și a pune în aplicare reforme, 
luând în considerare bunele practici și 
lecțiile învățate de la alte autorități 
similare. Aceste obiective ar trebui să fie 
urmărite în toate statele membre în cadrul 
acelor două instrumente și, în contextul 
mecanismului de convergență, de către 
statele membre a căror monedă nu este 
euro și care au luat măsuri demonstrabile 
în direcția adoptării monedei unice într-
un anumit interval de timp.

(14) Pentru a îndeplini obiectivele 
generale, fiecare instrument din cadrul 
programului ar trebui să aibă obiective 
specifice. Instrumentul bugetar pentru 
convergență și competitivitate ar trebui să 
ofere stimulente financiare pentru a 
crește convergența și competitivitatea 
statelor membre a căror monedă este 
euro, ajutându-le să atingă obiectivele de 
etapă și țintele reformelor și investițiilor 
prevăzute de pachetele de reformă și de 
investiții. Instrumentul de convergență și 
reformă ar trebui să încurajeze 
convergența statelor membre a căror 
monedă nu este euro către aderarea la 
zona euro și ar trebui să ofere sprijin 
financiar statelor membre pentru a atinge 
obiectivele de etapă și țintele reformelor 
structurale prevăzute de angajamentele în 
materie de reformă. Instrumentul de 
sprijin tehnic ar trebui să contribuie la 
consolidarea capacității administrative a 
statelor membre în ceea ce privește 
instituțiile, administrația publică și 
sectoarele economice și sociale ale 
acestora și ar trebui să sprijine 
autoritățile naționale în eforturile lor de a 
elabora, a dezvolta și a pune în aplicare 
reforme.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Pentru a asigura faptul că reformele 
sprijinite de program abordează toate 
domeniilecheie economice și sociale, atât 

(15) Pentru a asigura faptul că reformele 
sprijinite de program abordează toate 
domeniile-cheie economice și sociale, atât 
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sprijinul financiar, cât și sprijinul tehnic în 
cadrul programului ar trebui să fie 
furnizate 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, 
dezvoltare durabilă, sănătate publică și 
bunăstare socială.

sprijinul financiar, cât și sprijinul tehnic în 
cadrul programului ar trebui să fie 
furnizate 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, valorificarea 
revoluției tehnologice, dobândirea de 
competențe profesionale, politici privind 
copiii și tineretul, educație și formare, 
dezvoltare durabilă, sănătate publică și 
bunăstare socială.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Pentru ca reformele întreprinse 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, actorii relevanți, 
cum ar fi autoritățile locale și regionale, 
partenerii economici și sociali și 
societatea civilă, în conformitate cu 
dispozițiile relevante din Regulamentul 
delegat nr. 240/2014 al Comisiei1a, 
precum și parlamentele naționale.
_____________
1a Regulamentul delegat (UE) nr. 
240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 
privind Codul european de conduită 
referitor la parteneriat, în cadrul 
fondurilor structurale și de investiții 
europene (JO L 74, 14.3.2014, p. 1).

Or. en
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a răspunde nevoilor 
suplimentare în cadrul programului, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
transfera în bugetul programului 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 program și ar trebui să 
fie utilizate în beneficiul statului membru 
în cauză.

(17) Pentru a răspunde nevoilor 
suplimentare în cadrul programului, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea de a 
transfera în bugetul programului 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 program și ar trebui să 
fie utilizate 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 16

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) În ceea ce privește instrumentul 
pentru convergență și competitivitate, este 
necesar să se identifice statele membre 
care sunt eligibile. Instrumentul bugetar 
pentru convergență și competitivitate ar 
trebui să fie disponibil pentru statele 
membre a căror monedă este euro. De 
asemenea, ar trebui să fie disponibil 
statelor membre a căror monedă nu este 
euro și care participă la mecanismul 
cursului de schimb (MCS-II), în mod 
benevol și în perspectiva viitoarei adoptări 
a monedei euro de către acestea. Statele 
membre a căror monedă nu este euro și 
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care participă la mecanismul cursului de 
schimb (MCS-II) ar trebui să informeze 
fără întârziere Comisia cu privire la 
intenția lor de a participa sau nu la 
instrumentul bugetar pentru convergență 
și competitivitate sau la instrumentul de 
convergență și reformă. Statele membre 
care decid să participe la instrumentul 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate nu ar trebui să mai fie 
eligibile în cadrul instrumentului de 
convergență și reformă.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 18 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18b) Este necesar să se identifice tipul 
de pachet care ar trebui să fie eligibil 
pentru finanțare în cadrul instrumentului 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate. Pentru a se asigura 
contribuția sa la obiectivele programului, 
pachetul ar trebui să cuprindă atât măsuri 
de punere în aplicare a unor reforme 
structurale, cât și a unor proiecte de 
investiții publice, prin intermediul unui 
pachet coerent alcătuit din acțiuni care 
urmează a fi realizate în domenii de 
politică conexe. Pachetul ar trebui să 
reflecte orientările strategice și să fie 
coerent cu provocările și prioritățile 
structurale identificate în contextul 
semestrului european pentru coordonarea 
politicilor economice, ținând seama de 
indicatorii sociali și de mediu specifici 
identificați pentru fiecare stat membru, 
sau, dacă este cazul, de măsurile relevante 
adoptate în contextul unor program de 
ajustare macroeconomică ori cu acțiunile 
legate de punerea în aplicare a dreptului 
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Uniunii.

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 18 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18c) Pentru a permite statelor membre 
să facă față în mod eficace consecințelor 
negative ale șocurilor externe, inclusiv 
prin punerea în aplicare a unor reforme și 
efectuarea unor investiții care să 
mărească reziliența sistemelor de 
sănătate, sociale și economice atenuând 
totodată efectele compromisurilor 
inevitabile, ar trebui să fie posibil să se 
mărească instrumentul bugetar pentru 
convergență și competitivitate prin 
contribuții suplimentare ale statelor 
membre sau prin emisiunea comună de 
titluri de creanță care pot fi finanțate din 
noile resurse proprii ale Uniunii. Aceste 
fonduri suplimentare ar trebui să fie 
considerate venituri alocate externe în 
sensul Regulamentului (UE, Euratom) 
2018/1046 1a („Regulamentul financiar”) 
și să fie în conformitate cu prezentul 
regulament, în beneficiul statelor membre 
în cauză.
______________
1a 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) 
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nr. 966/2012, JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 18 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18d) În vederea asigurării unui 
stimulent semnificativ pentru ca statele 
membre să inițieze și să realizeze 
reformele și investițiile incluse în pachet, 
este oportun să se stabilească o 
contribuție financiară maximă disponibilă 
pentru acestea în cadrul instrumentului 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate, pentru fiecare etapă de 
alocare și în cadrul fiecărei cereri. 
Contribuția maximă ar trebui să fie 
calculată pe baza populației și a relației de 
proporționalitate inversă cu produsul 
intern brut (PIB) pe cap de locuitor al 
fiecărui stat membru.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 18 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18e) Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în cadrul 
instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate ar trebui să 
prezinte Comisiei, împreună cu 
programul său național de reformă, o 
propunere de pachet care să fie justificată 
și fundamentată în mod corespunzător, 
sub forma unei anexe separate sau 
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urmând un calendar specific adoptat de 
Comisie. Propunerea ar trebui să prezinte 
setul detaliat de măsuri pentru punerea în 
aplicare a pachetului, inclusiv țintele și 
obiectivele de etapă, precum și impactul 
preconizat al pachetului asupra 
convergenței și a competitivității. Aceasta 
ar trebui să conțină și o clarificare privind 
respectarea orientărilor strategice definite 
de Regulamentul (UE) ..../.... 
[Regulamentul privind un cadru de 
guvernanță al instrumentului bugetar 
pentru convergență și competitivitate 
pentru zona euro, în conformitate cu 
COM(2019)0354]1a și coerența cu 
provocările și prioritățile identificate în 
contextul semestrului european sau, după 
caz, cu măsurile relevante adoptate în 
contextul programelor de ajustare 
macroeconomică și cu alte acțiuni 
relevante legate de punerea în aplicare a 
dreptului Uniunii. Pe parcursul 
procesului ar trebui să se aibă în vedere și 
să se realizeze o cooperare strânsă între 
Comisie și statele membre.

___________ 
1a JO C..., ..., p. ...

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 18 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18f) Comisia ar trebui să evalueze 
propunerea de pachet prezentată de statul 
membru în strânsă cooperare cu statul 
membru respectiv și pe baza unor criterii 
clar stabilite de eficacitate, eficiență, 
coerență și relevanță. În anexa la 
prezentul regulament ar trebui să se 
stabilească orientări adecvate, care să 
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servească drept bază pentru evaluarea de 
către Comisie – într-un mod transparent 
și echitabil – a propunerilor de pachete 
prezentate de statele membre și pentru 
stabilirea de către Comisie a contribuției 
financiare. Pentru a asigura transparența 
și eficiența, ar trebui să se instituie, în 
acest scop, un sistem de rating pentru 
evaluarea propunerilor de pachete.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 18 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18g) Pentru a contribui la elaborarea 
unor propuneri de foarte bună calitate și 
pentru a asista Comisia la evaluarea 
propunerilor de pachete prezentate de 
statele membre, precum și la evaluarea 
gradului de realizare a acestora, ar trebui 
să se prevadă dispoziții privind recurgerea 
la consiliere inter pares și de specialitate.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 18 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18h) În scopul simplificării, stabilirea 
contribuției financiare ar trebui să 
îndeplinească criterii simple. Pentru 
pachetele care îndeplinesc criteriile 
stabilite în anexa I la prezentul 
regulament, contribuția financiară 
alocată statelor membre ar trebui să fie 
egală cu cuantumul costurilor totale 
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estimate din propunerea de pachet minus 
cofinanțarea națională sau egală cu 
cuantumul total al contribuției financiare 
maxime plus, după caz, suplimentul la 
contribuția financiară maximă.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 18 i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18i) Pentru a asigura o modulare 
transparentă și previzibilă a ratei de 
cofinanțare națională, un stat membru 
care se confruntă cu o recesiune 
economică gravă, astfel cum se 
menționează la articolul 2 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al 
Consiliului1a, ar trebui să aibă 
posibilitatea de a depune o cerere 
justificată în mod corespunzător de 
solicitare a reducerii la jumătate a ratei de 
cofinanțare. 

_______________
1a Regulamentul (CE) nr. 1467/97 al 
Consiliului din 7 iulie 1997 privind 
accelerarea și clarificarea aplicării 
procedurii de deficit excesiv (JO L 209, 
2.8.1997, p. 6).

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 18 j (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(18j) În cazul în care există 
circumstanțe obiective, inclusiv 
circumstanțe excepționale reprezentate de 
o situație de urgență care afectează un 
anumit stat membru sau Uniunea în 
ansamblul său, care necesită un răspuns 
de urgență din partea unui stat membru 
sau reziliență pentru a rezista la șocuri de 
amploare sau reprezentate de o recesiune 
economică gravă, astfel cum este definită 
în Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind un cadru de guvernanță al 
instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate pentru zona 
euro, în conformitate cu propunerea 
COM(2019)0354] cu care se confruntă un 
stat membru, circumstanțe în care 
obiectivele de etapă sau țintele convenite 
nu mai pot fi atinse în parte sau în 
totalitate, statul membru în cauză poate 
cere modificarea pachetului. Comisia ar 
trebui să evalueze cererea motivată și, 
după caz, să ia o nouă decizie în termen 
de patru luni.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 18 k (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18k) Din motive de eficiență și de 
simplificare a gestiunii financiare a 
instrumentului, sprijinul financiar al 
Uniunii pentru pachete ar trebui să ia 
forma unei finanțări bazate pe obținerea 
de rezultate măsurate prin raportare la 
obiectivele de etapă și țintele indicate în 
pachetele aprobate.

Or. en
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Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 18 l (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18l) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice pentru 
angajamentele bugetare, plăți, 
suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Plățile ar trebui să se bazeze 
pe o evaluare pozitivă, realizată de 
Comisie, a punerii în aplicare a 
pachetelor de către statul membru 
respectiv. Suspendarea și anularea 
contribuției financiare ar trebui să fie 
posibile atunci când statul membru nu a 
pus în aplicare pachetul în mod 
satisfăcător.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 18 m (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18m) Pentru o monitorizare eficace a 
punerii în aplicare, statele membre ar 
trebui să raporteze cu regularitate, în 
cadrul procesului semestrului european, 
cu privire la progresele înregistrate în 
ceea ce privește realizarea pachetului și să 
utilizeze programele naționale de reformă 
ca instrument de raportare a progreselor 
înregistrate în direcția finalizării 
pachetelor. Statele membre care pun în 
aplicare un program de ajustare 
macroeconomică ar trebui să efectueze 
raportarea relevantă privind pachetele în 
acest context.

Or. en
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Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 18 n (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18n) În scopul asigurării transparenței, 
Comisia ar trebui să comunice pachetele 
pe care le adoptă Parlamentului 
European și Consiliului și, după caz, să 
desfășoare activități de comunicare.

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) În ceea ce privește instrumentul de 
realizare a reformelor, este necesar să se 
identifice tipurile de reforme care ar trebui 
să fie eligibile pentru sprijin financiar. 
Pentru a asigura contribuția lor la 
îndeplinirea obiectivelor programului, 
reformele eligibile ar trebui să fie cele care 
răspund provocărilor identificate în 
contextul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor economice, inclusiv 
cele propuse pentru abordarea 
recomandărilor specifice fiecărei țări.

(19) În ceea ce privește instrumentul de 
convergență și reformă, este necesar să se 
identifice tipurile de reforme care ar trebui 
să fie eligibile pentru sprijin financiar. 
Pentru a asigura contribuția lor la 
îndeplinirea obiectivelor programului, 
reformele eligibile ar trebui să fie cele care 
urmăresc să răspundă provocărilor și 
priorităților identificate în contextul 
semestrului european pentru coordonarea 
politicilor economice, în contextul 
implementării programelor de ajustare 
macroeconomică relevante pentru 
pregătirea aderării la zona euro sau 
legate de aplicarea dreptului Uniunii.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
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Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Instrumentul de convergență și 
reformă ar trebui să fie disponibil pentru 
statele membre a căror monedă nu este 
euro, care iau măsuri concrete dovedite 
pentru a adera la zona euro și care nu au 
informat Comisia cu privire la intenția lor 
de a participa la instrumentul bugetar 
pentru convergență și competitivitate. În 
acest scop, „măsurile concrete” ar trebui 
să constea într-o scrisoare oficială, 
adresată Comisiei de către guvernul 
statului membru în cauză, în care să se 
precizeze angajamentul clar al statului 
membru de a adera la zona euro într-un 
interval de timp rezonabil și definit și în 
care să se prezinte, după consultarea 
Comisiei, o foaie de parcurs credibilă, 
limitată în timp, pentru punerea în 
aplicare a unor măsuri concrete în 
vederea pregătirii pentru participarea cu 
succes la zona euro, inclusiv a unor 
măsuri care să asigure alinierea deplină a 
legislației naționale a statului membru la 
cerințele impuse de dreptul Uniunii 
(inclusiv cele privind uniunea bancară). 
Dacă un stat membru nu demonstrează că 
a luat măsuri concrete în vederea aderării 
la zona euro și nu a informat Comisia cu 
privire la intenția sa de a participa la 
instrumentul bugetar pentru convergență 
și competitivitate, contribuția financiară 
va fi realocată atunci celorlalte state 
membre care participă la instrumentul de 
convergență și reformă.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) În vederea asigurării unui stimulent 
semnificativ pentru ca statele membre să 
realizeze reforme structurale, este oportun 
să se stabilească o contribuție financiară 
maximă disponibilă pentru acestea în 
cadrul instrumentului pentru fiecare etapă 
de alocare și în cadrul fiecărei cereri. 
Contribuția maximă ar trebui să fie 
calculată pe baza populației statelor 
membre. Pentru a asigura repartizarea 
stimulentelor financiare pe întreaga 
perioadă de aplicare a programului, 
alocarea fondurilor către statele membre ar 
trebui să se efectueze în etape. În prima 
etapă, care durează 20 de luni, ar trebui să 
se pună la dispoziția statelor membre 
jumătate (11 000 000 000 EUR) din 
pachetul financiar global al instrumentului 
de realizare a reformelor, iar în această 
etapă statele membre ar putea primi suma 
maximă a alocației lor prin depunerea de 
propuneri de angajamente în materie de 
reformă.

(20) În vederea asigurării unui stimulent 
semnificativ pentru ca statele membre să 
inițieze și să finalizeze reforme structurale, 
este oportun să se stabilească o contribuție 
financiară maximă disponibilă pentru 
acestea în cadrul instrumentului de 
convergență și reformă pentru fiecare 
etapă de alocare și în cadrul fiecărei cereri. 
Contribuția maximă ar trebui să fie 
calculată pe baza populației statelor 
membre și a relației de proporționalitate 
inversă cu produsul intern brut (PIB) pe 
cap de locuitor. Pentru a asigura 
repartizarea sprijinului financiar pe 
întreaga perioadă de aplicare a 
programului, alocarea fondurilor către 
statele membre ar trebui să se efectueze în 
etape. În cursul a două etape consecutive, 
fiecare cu o durată de 36 de luni, în 
fiecare etapă ar trebui să se pună la 
dispoziția statelor membre 50 % din 
pachetul financiar global al instrumentului 
de convergență și reformă, prin care 
acestea ar putea primi până la suma 
maximă a alocației lor prin depunerea de 
propuneri câștigătoare de angajamente în 
materie de reformă. În etapa finală, 
Comisia ar trebui să stabilească un sistem 
de cereri de propuneri periodice pentru 
alocarea eventualei sume restante din 
pachetul financiar global al 
instrumentului de convergență și reformă, 
care include sumele neutilizate din cele 
două etape anterioare. Comisia ar trebui 
să adopte și să publice un calendar 
orientativ al cererilor de propuneri care 
urmează să fie organizate, în concordanță 
cu calendarul semestrului european 
pentru coordonarea politicilor economice, 
și ar trebui să precizeze, la fiecare cerere 
de propuneri, suma rămasă din pachetul 
global care este disponibilă în cadrul 
cererii de propuneri respective.

Or. en
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a asigura transparența și 
eficiența, în etapa următoare, care 
durează până la finalul programului, 
Comisia ar trebui să stabilească un sistem 
de cereri periodice pentru alocarea 
celeilalte jumătăți (11 000 000 000 EUR) 
a pachetului financiar global al 
instrumentului, plus sumele neutilizate 
din etapa anterioară. În acest scop ar 
trebui să fie organizate proceduri simple. 
În cadrul fiecărei cereri de propuneri, 
toate statele membre ar trebui să fie 
invitate să prezinte simultan propuneri de 
reformă și li s-ar putea acorda contribuția 
financiară maximă pe baza propunerilor 
lor de reformă. Pentru a asigura 
transparența, prima cerere de propuneri 
organizată de Comisie în a doua etapă ar 
trebui să fie pentru o sumă 
corespunzătoare cu partea rămasă 
(11 000 000 000 EUR) din pachetul 
financiar global al instrumentului. 
Comisia ar trebui să organizeze alte cereri 
de propuneri numai în cazul în care 
pachetul financiar global nu a fost utilizat 
integral. Comisia ar trebui să adopte și să 
publice un calendar orientativ al cererilor 
de propuneri ulterioare care vor fi 
organizate și ar trebui să indice, la fiecare 
cerere de propuneri, suma rămasă din 
pachetul global, care este disponibilă în 
cadrul cererii de propuneri respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Considerentul 22
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Este necesar să se stabilească un 
proces pentru depunerea de către statele 
membre a propunerilor de angajamente în 
materie de reforme, precum și conținutul 
acestora. Pentru a asigura rapiditatea 
procedurilor, un stat membru ar trebui să 
depună propunerea de angajamente în 
materie de reforme împreună cu programul 
său național de reformă, dar sub forma 
unei anexe separate, care poate fi depusă, 
de asemenea, la o altă dată. Deși 
participarea la program este voluntară, 
statele membre care se confruntă cu 
dezechilibre excesive ar trebui să fie 
încurajate în mod special să prezinte 
propuneri de reformă în cadrul 
instrumentului de realizare a reformelor, 
care să abordeze problemele care au 
condus la acele dezechilibre excesive.

(22) Este necesar să se stabilească un 
proces pentru depunerea de către statele 
membre a propunerilor de angajamente în 
materie de reforme, precum și conținutul 
acestora. Pentru a asigura rapiditatea 
procedurilor, statele membre care doresc 
să primească sprijin ar trebui să prezinte 
Comisiei, împreună cu programul lor 
național de reformă, o propunere care să 
fie justificată și fundamentată în mod 
corespunzător, sub forma unei anexe 
separate sau urmând un calendar specific 
adoptat de Comisie. Deși participarea la 
program este voluntară, statele membre 
care se confruntă cu dezechilibre excesive 
sau statele membre a căror monedă nu 
este euro și care sunt afectate de întârzieri 
majore de dezvoltare structurală ar trebui 
să fie încurajate în mod special să prezinte 
propuneri de reformă în cadrul 
instrumentului de convergență și reformă, 
care să abordeze problemele care au 
condus la acele dezechilibre excesive.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru a asigura asumarea 
reformelor relevante și concentrarea pe 
acestea, statele membre ar trebui să 
identifice angajamentele în materie de 
reformă care să răspundă provocărilor 
identificate în contextul semestrului 
european (inclusiv provocările identificate 
în recomandările specifice fiecărei țări) și 
să propună o serie detaliată de măsuri 
pentru punerea lor în aplicare, ce ar trebui 
să conțină etape și ținte adecvate și un 
calendar pentru punerea în aplicare într-o 

(23) Pentru a asigura asumarea 
reformelor relevante și concentrarea pe 
acestea, statele membre ar trebui să 
identifice angajamentele în materie de 
reformă care să răspundă provocărilor 
identificate în contextul semestrului 
european (inclusiv provocările identificate 
în recomandările specifice fiecărei țări), 
sau, după caz, în cadrul măsurilor 
relevante adoptate în contextul punerii în 
aplicare a programelor de ajustare 
macroeconomică sau în legătură cu 



PR\1201180RO.docx 29/142 PE648.526v01-00

RO

perioadă de cel mult trei ani. Pe parcursul 
procesului ar trebui să se aibă în vedere și 
să se realizeze o cooperare strânsă între 
Comisie și statele membre.

punerea în aplicare a dreptului Uniunii, și 
să propună o serie detaliată de măsuri 
pentru punerea lor în aplicare, ce ar trebui 
să conțină etape și ținte adecvate și un 
calendar pentru punerea în aplicare într-o 
perioadă de cel mult șapte ani. Pe parcursul 
procesului ar trebui să se aibă în vedere și 
să se realizeze o cooperare strânsă între 
Comisie și statele membre.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Comisia ar trebui să evalueze 
natura și importanța angajamentelor în 
materie de reforme propuse de statele 
membre și ar trebui să stabilească suma 
care trebuie alocată pe baza unor criterii 
transparente. În acest scop, Comisia ar 
trebui să ia în considerare elementele de 
fond furnizate de statele membre și să 
evalueze dacă se preconizează că 
angajamentele în materie de reforme 
propuse de statele membre vor soluționa în 
mod eficace provocările identificate în 
contextul semestrului european, dacă 
acestea reprezintă un pachet cuprinzător 
de reforme, dacă se preconizează că 
acestea vor consolida performanța și 
reziliența economiei naționale și dacă se 
preconizează că punerea lor în aplicare va 
avea un impact de durată în statul membru 
respectiv, după caz, prin consolidarea 
capacității administrative și instituționale 
a statului membru în cauză. În plus, 
Comisia ar trebui să evalueze dacă se 
preconizează că mecanismele interne 
propuse de statele membre, inclusiv 
etapele și țintele propuse și indicatorii 
aferenți, vor asigura o punere eficientă în 
aplicare a angajamentelor în materie de 

(24) Comisia ar trebui să evalueze 
angajamentele în materie de reforme 
propuse de statele membre și ar trebui să 
stabilească suma care trebuie alocată pe 
baza unor criterii transparente de 
eficacitate, eficiență, coerență și 
relevanță. În acest scop, Comisia ar trebui 
să ia în considerare elementele de fond 
furnizate de statele membre și să evalueze 
dacă se preconizează că angajamentele în 
materie de reforme propuse de statele 
membre vor contribui la pregătirea pentru 
aderarea la zona euro și vor avea efecte 
pozitive și de durată, în termeni neți, 
asupra statelor membre în cauză, dacă 
angajamentele în materie de reforme 
îndeplinesc obiectivele programului 
ținând totodată seama de măsurile 
însoțitoare, dacă vor avea un impact 
economic, social și, după caz, de mediu de 
durată în statul membru în cauză, inclusiv 
pe tabloul de bord al semestrului 
european (indicatori principali și 
auxiliari) și pe tabloul de bord social al 
Pilonului european al drepturilor sociale. 
Comisia ar trebui să evalueze, de 
asemenea, eficacitatea măsurilor 
însoțitoare menite să atenueze efectele 
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reformă pe o perioadă de maximum trei 
ani.

negative de natură economică, socială și 
cele asupra mediului identificate, dacă se 
preconizează că mecanismele propuse de 
statele membre în cauză vor asigura o 
punere eficientă în aplicare a 
angajamentului în materie de reformă, 
inclusiv a obiectivelor de etapă și a 
țintelor propuse, precum și a indicatorilor 
aferenți și dacă se preconizează că 
angajamentul în materie de reformă va 
contribui efectiv la convergența statului 
membru în perioada de punere în aplicare 
și va crește coeziunea. 

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Pentru a contribui la elaborarea 
unor propuneri de înaltă calitate și pentru a 
asista Comisia la evaluarea propunerilor de 
angajamente în materie de reformă 
prezentate de statele membre, precum și la 
evaluarea gradului de realizare a acestora, 
ar trebui să se includă dispoziții privind 
recurgerea la consiliere inter pares și de 
specialitate. În plus, Comitetul de politică 
economică al Consiliului, care se ocupă 
de semestrul european, în consultare, 
după caz, cu comitetele relevante 
înființate în temeiul tratatului, ar trebui 
să poată furniza un aviz cu privire la 
propunerile de angajamente în materie de 
reformă prezentate de statele membre. 
Pentru a asigura simplificarea, raportarea 
de către statele membre cu privire la 
progresele înregistrate în privința punerii în 
aplicare a angajamentelor în materie de 
reformă ar trebui să se realizeze în cadrul 
semestrului european.

(26) Pentru a contribui la elaborarea 
unor propuneri de înaltă calitate și pentru a 
asista Comisia la evaluarea propunerilor de 
angajamente în materie de reformă 
prezentate de statele membre, precum și la 
evaluarea gradului de realizare a acestora, 
ar trebui să se includă dispoziții privind 
recurgerea la consiliere inter pares și de 
specialitate. Pentru a asigura simplificarea, 
raportarea de către statele membre cu 
privire la progresele înregistrate în privința 
punerii în aplicare a angajamentelor în 
materie de reformă ar trebui să se realizeze 
în cadrul semestrului european.

Or. en
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Amendamentul 38

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În scopul simplificării, stabilirea 
contribuției financiare ar trebui să 
îndeplinească criterii simple. Contribuția 
financiară ar trebui să fie suma orientativă 
maximă totală dacă angajamentele în 
materie de reformă propuse de statul 
membru îndeplinesc pe deplin criteriile de 
evaluare și ar trebui să fie jumătate din 
suma orientativă maximă dacă 
angajamentele în materie de reformă 
propuse de statul membru îndeplinesc 
criteriile respective doar în mod 
satisfăcător. Dacă propunerea de 
angajamente în materie de reformă nu 
îndeplinește în mod satisfăcător criteriile 
de evaluare, statului membru respectiv nu 
ar trebui să i se acorde nicio contribuție 
financiară.

(27) În scopul simplificării, stabilirea 
contribuției financiare ar trebui să 
îndeplinească criterii simple. Contribuția 
financiară ar trebui să fie suma orientativă 
maximă totală dacă angajamentele în 
materie de reformă propuse de statul 
membru îndeplinesc criteriile de evaluare. 
Dacă propunerea de angajamente în 
materie de reformă nu îndeplinește 
criteriile de evaluare, statului membru 
respectiv nu ar trebui să i se acorde nicio 
contribuție financiară.

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) În vederea promovării stabilității 
angajamentelor în materie de reformă, un 
stat membru ar trebui să aibă posibilitatea 
de a modifica angajamentele în materie de 
reformă doar o dată în perioada de 
punere în aplicare, în cazul în care 
circumstanțe obiective justifică o astfel de 
acțiune.

(28) În cazul în care există 
circumstanțe obiective, inclusiv 
circumstanțe excepționale reprezentate de 
o situație de urgență care afectează un 
anumit stat membru sau Uniunea în 
ansamblul său, care necesită un răspuns 
de urgență din partea unui stat membru 
sau reziliență pentru a rezista la șocuri de 
amploare, în care obiectivele de etapă sau 
țintele convenite nu mai pot fi atinse în 
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parte sau în totalitate, statul membru în 
cauză poate cere modificarea deciziei 
privind angajamentele în materie de 
reformă. Comisia ar trebui să evalueze 
cererea motivată și, după caz, să ia o nouă 
decizie în termen de patru luni.

Or. en

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Pentru o monitorizare eficientă a 
punerii în aplicare, statele membre ar 
trebui să raporteze cu regularitate, în 
cadrul procesului semestrului european, 
cu privire la progresele înregistrate în 
îndeplinirea angajamentelor în materie de 
reformă. Statele membre care pun în 
aplicare un program de ajustare ar trebui 
să efectueze raportarea relevantă privind 
angajamentele în materie de reformă în 
acest context.

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În ceea ce privește instrumentul de 
sprijin tehnic, statele membre beneficiază 
din ce în ce mai mult de sprijin tehnic în 
cadrul PSRS, peste așteptările inițiale. 
Aproape toate statele membre au solicitat 
sprijin în cadrul PSRS, cererile fiind 
distribuite în toate domeniile de politică 
acoperite de acel program. Din acest motiv, 

(32) În ceea ce privește instrumentul de 
sprijin tehnic, statele membre beneficiază 
din ce în ce mai mult de sprijin tehnic în 
cadrul PSRS, peste așteptările inițiale. 
Aproape toate statele membre au solicitat 
sprijin în cadrul PSRS, cererile fiind 
distribuite în toate domeniile de politică 
acoperite de acel program. Din acest motiv, 
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ar trebui să fie menținute principalele 
caracteristici ale PSRS, inclusiv acțiunile 
eligibile pentru finanțare în cadrul 
instrumentului de sprijin tehnic.

ar trebui să fie menținute principalele 
caracteristici ale PSRS, inclusiv acțiunile 
eligibile pentru finanțare în cadrul 
instrumentului de sprijin tehnic și ar trebui 
să se promoveze în mai mare măsură 
utilizarea instrumentului, în special 
pentru statele membre care au nevoi mari 
de sprijin.

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Instrumentul de sprijin tehnic din 
cadrul Programului ar trebui să sprijine în 
continuare punerea în aplicare a reformelor 
întreprinse la inițiativa statelor membre, a 
reformelor în contextul proceselor și 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 elaborarea și punerea în 
aplicare a reformelor care trebuie 
întreprinse în cadrul celorlalte instrumente 
ale programului.

(33) Instrumentul de sprijin tehnic din 
cadrul Programului ar trebui să sprijine în 
continuare punerea în aplicare a reformelor 
întreprinse la inițiativa statelor membre, a 
reformelor în contextul proceselor și al 
acțiunilor de guvernanță economică legate 
de punerea în aplicare a dreptului Uniunii, 
a reformelor de redresare după criză, a 
reformelor care vizează creșterea 
competitivității Uniunii, care creează de 
locuri de muncă, cresc productivitatea, 
stimulează investițiile durabile în 
economia reală, consolidează coeziunea 
economică, socială și teritorială în 
Uniune, sprijină statele membre care au 
luat măsuri concrete dovedite pentru 
aderarea la zona euro. De asemenea, 
instrumentul ar trebui să acorde sprijin 
tehnic pentru reformele în legătură cu 
punerea în aplicare a programelor de 
ajustare economică și pentru elaborarea și 
punerea în aplicare a reformelor care 
trebuie întreprinse în cadrul celorlalte 
instrumente ale programului.

Or. en
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Amendamentul 43

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) În conformitate cu normele și 
practicile existente deja în cadrul PSRS, ar 
trebui să se stabilească un proces ușor 
pentru depunerea cererilor de sprijin 
tehnic. 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.

(34) În conformitate cu normele și 
practicile existente deja în cadrul PSRS, ar 
trebui să se stabilească un proces ușor 
pentru depunerea cererilor de sprijin 
tehnic. Statele membre care doresc să 
primească sprijin ar trebui să adreseze o 
cerere Comisiei, urmând un calendar 
specific adoptat de Comisie. 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 44

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) 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 punerii în 
aplicare a reformelor, este necesar să se 

(37) 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 punerii în aplicare a 
reformelor, este necesar să se permită o 
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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.

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 45

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Pentru a stabili dispoziții privind 
pachetele de investiții, angajamentele în 
materie de reformă, modurile de gestiune, 
formele de finanțare pentru măsurile de 
sprijin tehnic, conținutul programelor de 
lucru, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE) ar trebui să fie delegată Comisiei. 
Este deosebit de important ca, în cursul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în 
conformitate cu principiile stabilite în 
Acordul interinstituțional din 13 aprilie 
2016 privind o mai bună legiferare. În 
special, pentru a asigura participarea 
egală la pregătirea actelor delegate, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate documentele în același timp 
cu experții din statele membre, iar experții 
acestor instituții au acces sistematic la 
reuniunile grupurilor de experți ale 
Comisiei însărcinate cu pregătirea 
acțiunilor delegate. 
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Or. en

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Mecanismul de convergență ar 
trebui să vizeze atât acordarea de sprijin 
financiar, cât și tehnic pentru statele 
membre (pe lângă sprijinul disponibil deja 
în cadrul celorlalte două instrumente ale 
programului) a căror monedă nu este 
euro și care au luat măsuri demonstrabile 
în direcția adoptării monedei unice într-
un anumit interval de timp, cu scopul de a 
le ajuta să se pregătească pentru aderarea 
la zona euro. În acest scop, măsurile 
demonstrabile ar consta într-o scrisoare 
oficială, adresată Comisiei de către 
guvernul statului membru în cauză, în 
care să se precizeze angajamentul clar al 
statului membru de a adera la zona euro 
într-un interval de timp rezonabil și 
definit și în care să se prezinte, după 
consultarea Comisiei, o foaie de parcurs 
credibilă, cu un orizont de timp clar, 
pentru punerea în aplicare a unor măsuri 
concrete în vederea pregătirii pentru 
participarea cu succes la zona euro, 
inclusiv a unor măsuri care să asigure 
alinierea deplină a legislației naționale a 
statului membru la cerințele impuse de 
dreptul Uniunii (inclusiv cele privind 
uniunea bancară).

eliminat

Or. en

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Considerentul 39
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Instrumentul ar trebui să fie 
alcătuit din două componente diferite, 
care ar trebui să aibă scopul de a acorda 
mai multe stimulente financiare pentru 
statele membre care inițiază și realizează 
reforme structurale relevante pentru 
aderarea la zona euro și, de asemenea, ar 
trebui să aibă scopul de a oferi sprijin 
tehnic specific suplimentar pentru 
elaborarea și punerea în aplicare a 
reformelor respective.

eliminat

Or. en

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Pentru a asigura coerența și 
simplificarea, componenta de sprijin 
tehnic și cea de sprijin financiar realizate 
în cadrul mecanismului de convergență ar 
trebui să respecte aceleași norme și să 
urmeze același proces de punere în 
aplicare ca și celelalte instrumente din 
cadrul programului. Prin urmare, 
dispozițiile relevante referitoare la 
instrumentul de realizare a reformelor și 
la instrumentul de sprijin tehnic din 
cadrul programului ar trebui să se aplice, 
de asemenea, pentru componentele 
relevante ale mecanismului de 
convergență, completate de anumite 
norme specifice.

eliminat

Or. en

Amendamentul 49

Propunere de regulament



PE648.526v01-00 38/142 PR\1201180RO.docx

RO

Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) În ceea ce privește eligibilitatea 
reformelor și a acțiunilor, ar trebui să 
existe norme suplimentare cu privire la 
stabilirea alocării orientative maxime și la 
propunerile de angajamente în materie de 
reformă, la cererile de sprijin tehnic și la 
procesul de evaluare conex. În special, în 
cadrul componentei de sprijin financiar a 
mecanismului de convergență, ar trebui 
să fie disponibilă o contribuție financiară 
suplimentară care să fie alocată statelor 
membre eligibile pe lângă contribuția 
financiară care trebuie să fie alocată în 
cadrul instrumentului de realizare a 
reformelor, care ar trebui să fie acordată 
în schimbul reformelor suplimentare 
întreprinse de statul membru în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Conform punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016, este 
necesară evaluarea acestui program pe baza 
informațiilor colectate prin cerințe 
specifice de monitorizare, evitând totodată 
reglementarea și sarcinile administrative 
excesive, mai ales asupra statelor membre. 
După caz, aceste cerințe ar trebui să 
includă indicatori cuantificabili ca bază 
pentru evaluarea efectelor programului la 
fața locului.

(43) Conform punctelor 22 și 23 din 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016, este 
necesară evaluarea instrumentelor acestui 
program pe baza informațiilor colectate 
prin cerințe specifice de monitorizare, 
evitând totodată reglementarea și sarcinile 
administrative excesive, mai ales asupra 
statelor membre. După caz, aceste cerințe 
ar trebui să includă indicatori cuantificabili 
ca bază pentru evaluarea efectelor 
programului la fața locului.

Or. en
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Amendamentul 51

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Ar trebui efectuată o evaluare 
independentă la jumătatea perioadei, 
referitoare la realizarea obiectivelor 
programului, la eficiența utilizării 
resurselor acestuia și la valoarea sa 
adăugată. În plus, o evaluare ex post 
independentă ar trebui să analizeze 
impactul programului pe termen lung.

(44) Ar trebui efectuată o evaluare 
independentă la jumătatea perioadei, 
referitoare la realizarea obiectivelor 
programului, la eficiența utilizării 
instrumentelor și a resurselor acestuia și la 
valoarea sa adăugată. În plus, o evaluare ex 
post independentă ar trebui să analizeze 
impactul programului pe termen lung.

Or. en

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Ar trebui să se stabilească 
angajamentele în materie de reformă care 
trebuie să fie puse în aplicare de către 
statele membre, contribuția financiară din 
bugetul programului alocată acestora, 
precum și programele 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.

(45) Ar trebui să se stabilească 
pachetele de reforme și de investiții și 
angajamentele în materie de reformă care 
trebuie să fie puse în aplicare de către 
statele membre, contribuția financiară din 
bugetul programului alocată acestora, 
precum și programele 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.

Or. en

Amendamentul 53

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

Prezentul regulament instituie Programul 
de sprijin pentru reforme („programul”).

Prezentul regulament instituie Programul 
de sprijin pentru reforme și investiții 
(„programul”) care constă dintr-un 
instrument bugetar pentru convergență și 
competitivitate, un instrument de 
convergență și reformă și un instrument 
de sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta prevede obiectivele programului, 
bugetul pentru perioada 2021-2027, 
formele de finanțare din partea Uniunii și 
normele pentru furnizarea finanțării.

Acesta prevede obiectivele instrumentelor 
programului, bugetul pentru perioada 
2021-2027, formele de finanțare din partea 
Uniunii și normele pentru furnizarea 
finanțării.

Or. en

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. „Semestrul european” înseamnă 
cadrul de coordonare a politicilor 
economice în întreaga Uniune;

Or. en

Amendamentul 56

Propunere de regulament
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Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. „orientări strategice” înseamnă 
orientările strategice pentru prioritățile în 
materie de reformă și de investiții pentru 
zona euro, stabilite în temeiul articolului 
4 alineatul (1) din Regulamentul 
(UE).../... [Regulamentul privind un cadru 
de guvernanță al instrumentului bugetar 
pentru convergență și competitivitate 
pentru zona euro, în conformitate cu 
propunerea COM (2019)0354];

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5c. „reforme structurale” înseamnă 
reforme care:
(i) sunt relevante pentru punerea în 
aplicare a obiectivelor Tratatului; sau
(ii) vizează abordarea provocărilor 
economice, sociale și de mediu în vederea 
consolidării coeziunii, a convergenței și a 
reducerii disparităților regionale, în 
conformitate cu articolul 174 din TFUE; 
sau
(iii) sprijină investițiile publice durabile și 
favorabile incluziunii, aliniate la 
obiectivele de dezvoltare durabilă ale 
Organizației Națiunilor Unite și la Pilonul 
european al drepturilor sociale.

Or. en

Amendamentul 58
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „stat membru eligibil”, în cadrul 
mecanismului de convergență, înseamnă 
un stat membru a cărui monedă nu este 
euro și care a luat măsuri demonstrabile 
în direcția adoptării monedei unice într-
un anumit interval de timp, în cadrul 
pregătirii sale pentru aderarea la zona 
euro. Măsurile demonstrabile constau 
într-o scrisoare oficială, adresată 
Comisiei de către guvernul statului 
membru în cauză, în care se precizează 
angajamentul clar al statului membru de 
a adera la zona euro într-un interval de 
timp rezonabil și definit și care prezintă, 
după consultarea Comisiei, o foaie de 
parcurs credibilă, cu un orizont de timp 
clar, pentru punerea în aplicare a unor 
măsuri concrete în vederea pregătirii 
pentru participarea cu succes la zona 
euro, inclusiv a unor măsuri care să 
asigure alinierea deplină a legislației 
naționale a statului membru la cerințele 
impuse de dreptul Uniunii (inclusiv cele 
privind uniunea bancară).

eliminat

Or. en

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instrumentul de realizare a 
reformelor;

(a) instrumentul bugetar pentru 
convergență și competitivitate;

Or. en

Amendamentul 60
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Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) instrumentul de convergență și 
reformă; și

Or. en

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Instrumentul de sprijin tehnic și (b) Instrumentul de sprijin tehnic

Or. en

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mecanismul de convergență pentru 
pregătirea pentru aderarea la zona euro.

eliminat

Or. en

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera -aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) promovarea coeziunii economice, 
sociale și teritoriale a Uniunii și 
susținerea eforturilor statelor membre de 
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a-și îmbunătăți capacitatea administrativă 
în vederea punerii în aplicare a dreptului 
Uniunii și a obiectivelor de politică și 
contribuirea la punerea în aplicare a 
angajamentelor asumate de Uniune și de 
statele membre în contextul Acordului de 
la Paris, a obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale Organizației Națiunilor Unite 
și a Pilonului european al drepturilor 
sociale.

Or. en

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) contribuirea la abordarea 
provocărilor întâmpinate la nivel național 
în materie de reforme structurale destinate 
îmbunătățirii performanțelor economiilor 
naționale și promovării unor structuri 
economice și sociale reziliente în statele 
membre, contribuind astfel la coeziune, 
competitivitate, productivitate, creștere și 
ocuparea forței de muncă; și

(a) contribuirea la abordarea 
provocărilor întâmpinate la nivel național 
în materie de reforme structurale destinate 
îmbunătățirii performanțelor economiilor 
naționale și promovării unor structuri 
economice și sociale reziliente în statele 
membre, contribuind astfel la coeziune, 
competitivitate, productivitate, incluziune 
socială, creștere și ocuparea forței de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) contribuirea la consolidarea 
capacității administrative a statelor 
membre în ceea ce privește provocările cu 
care se confruntă instituțiile, guvernanța, 
administrația publică și sectoarele 

(b) contribuirea la consolidarea 
capacității administrative a statelor 
membre în ceea ce privește provocările cu 
care se confruntă instituțiile, guvernanța, 
administrația publică și sectoarele 
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economic și social. economic și social; și

Or. en

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) contribuirea la reziliența 
economică, administrativă, instituțională 
și socială a statelor membre în fața 
șocurilor la scară largă și la redresarea 
acestora după o criză la nivelul Uniunii 
sau la nivel național.

Or. en

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește instrumentul de 
realizare a reformelor, programul oferă 
statelor membre stimulente financiare în 
vederea atingerii obiectivelor de etapă și a 
țintelor urmărite de reformele structurale, 
astfel cum reies din angajamentele în 
materie de reformă asumate de statele 
membre față de Comisie;

(a) în ceea ce privește instrumentul 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate, programul oferă statelor 
membre sprijin financiar în vederea 
atingerii obiectivelor de etapă și a țintelor 
urmărite de reforme și investiții, astfel cum 
sunt prevăzute în pachetele de reforme și 
de investiții;

Or. en

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera aa (nouă)



PE648.526v01-00 46/142 PR\1201180RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în ceea ce privește instrumentul de 
convergență și de reformă, programul 
oferă statelor membre stimulente 
financiare în vederea realizării 
obiectivelor de etapă și a țintelor din 
reformele structurale prevăzute în 
angajamentele în materie de reformă 
asumate de statele membre cu Comisia, 
care sunt relevante, de asemenea, pentru 
pregătirea lor în vederea aderării la zona 
euro, precum și pentru încurajarea 
convergenței către aderarea la zona euro 
a statelor membre a căror monedă nu este 
euro și acordarea de sprijin financiar 
pentru a face față provocărilor 
întâmpinate la nivel național în materie 
de reforme structurale, promovând astfel 
structuri economice și sociale reziliente.

Or. en

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în ceea ce privește instrumentul de 
sprijin tehnic, programul sprijină eforturile 
autorităților naționale de a-și îmbunătăți 
capacitatea administrativă de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimbul de bune practici, 
prin procese și metodologii adecvate și 
printr-un management al resurselor umane 
mai eficace și mai eficient;

(b) în ceea ce privește instrumentul de 
sprijin tehnic, programul sprijină eforturile 
autorităților naționale de a-și îmbunătăți 
capacitatea administrativă de a elabora, 
dezvolta și pune în aplicare reforme, 
inclusiv prin schimbul de bune practici, 
prin procese și metodologii adecvate și 
printr-un management al resurselor umane 
mai eficace și mai eficient, și contribuind 
la consolidarea capacității administrative 
a statelor membre pentru a pune în 
aplicare dreptul Uniunii, în contextul 
dificultăților întâmpinate de instituțiile, 
administrația publică și sectoarele 
economice și sociale;

Or. en
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Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în ceea ce privește mecanismul de 
convergență în vederea pregătirii pentru 
aderarea la zona euro, programul:

eliminat

(i) oferă stimulente financiare statelor 
membre eligibile pentru a le ajuta să 
atingă obiectivele de etapă și țintele 
reformelor care sunt relevante în vederea 
pregătirii pentru participarea la zona 
euro, astfel cum reies din angajamentele 
în materie de reformă asumate de statele 
membre față de Comisie; și
(ii) sprijină eforturile autorităților 
naționale ale statelor membre eligibile de 
a-și îmbunătăți capacitatea administrativă 
de a elabora, dezvolta și pune în aplicare 
reforme relevante în vederea pregătirii 
pentru participarea la zona euro, inclusiv 
prin schimbul de bune practici, prin 
procese și metodologii adecvate și printr-
un management al resurselor umane mai 
eficace și mai eficient.

Or. en

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectivele generale și specifice prevăzute 
la articolele 4 și 5 se referă la domenii de 
politică legate de coeziune, competitivitate, 
productivitate, inovare, creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii, locuri de 
muncă și investiții și, în special, la una sau 

Domeniul de aplicare al programului se 
referă la domenii de politică legate de 
convergența ascendentă, coeziune, 
competitivitate, productivitate, dezvoltare 
durabilă, infrastructură, cercetare și 
inovare, creștere inteligentă, durabilă și 
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mai multe din următoarele: favorabilă incluziunii și incluziune socială 
și reducerea inegalităților, reziliența 
structurilor economice și sociale, crearea 
de locuri de muncă de înaltă calitate și 
investiții și, în special, la una sau mai 
multe din următoarele:

Or. en

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, gestionarea 
datoriilor și administrarea veniturilor, 
precum și politicile care vizează 
combaterea evaziunii fiscale;

(a) gestionarea finanțelor și a bunurilor 
publice, procedura bugetară, gestionarea 
datoriilor și administrarea veniturilor și a 
cheltuielilor, precum și politicile care 
vizează combaterea evitării obligațiilor 
fiscale, a fraudei fiscale și a evaziunii 
fiscale;

Or. en

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) mediul de afaceri, inclusiv pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, 
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 inovare și cercetare și pentru 
digitalizare;

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



PR\1201180RO.docx 49/142 PE648.526v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 6 – 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, competențele digitale, lupta 
împotriva sărăciei, promovarea incluziunii 
sociale, sistemele de securitate socială și 
de protecție socială, sistemele de sănătate 
publică și de asistență medicală, precum și 
politicile în materie de coeziune și 
politicile din domeniul azilului, migrației și 
frontierelor;

(d) sistemele de securitate socială și de 
protecție socială, sistemele de sănătate 
publică și de asistență medicală, educația, 
învățarea și formarea pe tot parcursul 
vieții, politicile incluzive privind piața 
muncii, inclusiv dialogul social, crearea de 
locuri de muncă de înaltă calitate, 
competențele digitale, lupta împotriva 
sărăciei, inegalitatea veniturilor și 
inegalitatea de gen, promovarea 
incluziunii sociale, combaterea sărăciei 
energetice și crearea de oportunități 
egale, cu un accent deosebit pe copii și 
tineri, precum și politicile în materie de 
coeziune și politicile din domeniul azilului, 
migrației și frontierelor;

Or. en

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a politicilor climatice, politicile în 
favoarea mobilității, a eficienței energetice 
și a utilizării eficiente a resurselor, a 
surselor de energie regenerabile, a 
diversificării energetice și a securității 
energetice, precum și politicile privind 
sectorul agriculturii, al pescuitului și 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale; și

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a pilonului de mediu al dezvoltării 
durabile și al protecției mediului și a 
Pactului verde european, a politicilor 
climatice, politicile în favoarea mobilității, 
promovarea economiei circulare, a 
eficienței energetice și a utilizării eficiente 
a resurselor, a surselor de energie 
regenerabile, a diversificării energetice și a 
securității energetice, precum și politicile 
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privind sectorul agriculturii, protecția 
solului și a biodiversității, al pescuitului și 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale;

Or. en

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) politici pentru dezvoltarea în 
continuare a rețelei naționale de 
infrastructură în domeniul funcțiilor 
politice, economice, administrative, 
digitale, de securitate, locuințe, sănătate, 
transport, mediu, achiziții publice și 
educație; și

Or. en

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere lecțiile învățate din 
crizele recente care au afectat Uniunea, 
domeniul de aplicare al programului se 
referă, în mod excepțional, la propunerile 
de consolidare a rezilienței economice, 
administrative, instituționale și societale a 
statelor membre pentru a face față 
șocurilor la scară largă prin:
(a) capacități de detectare timpurie și 
de răspuns coordonat cu scopul de a 
reacționa în cazul unor riscuri 
semnificative pentru sănătatea sau 
securitatea publică (de exemplu, pandemii 
și epidemii, dezastre naturale);
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(b) dezvoltarea unor soluții de 
asigurare a continuității în afaceri și 
servicii pentru instituțiile și sectoarele 
publice și private esențiale, inclusiv în 
domeniul funcțiilor politice, economice, 
administrative, de securitate, sociale, de 
sănătate, de transport, al achizițiilor și al 
educației; și
(c) îmbunătățirea capacității 
administrațiilor naționale, regionale și 
locale de a sprijini cetățenii afectați într-o 
perioadă de efecte subite asupra 
mijloacelor lor de subzistență, din cauza 
unor șocuri externe.

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) până la 22 000 000 000 EUR pentru 
instrumentul de realizare a reformelor;

(a) până la 16 800 000 000 EUR pentru 
instrumentul bugetar pentru convergență 
și competitivitate;

Or. en

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) până la 7 200 000 000 EUR pentru 
instrumentul de convergență și reformă;

Or. en

Amendamentul 80
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) până la 840 000 000 EUR pentru 
instrumentul de sprijin tehnic;

(b) până la 1 000 000 000 EUR pentru 
instrumentul de sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) până la 2 160 000 000 EUR pentru 
mecanismul de convergență, din care:

eliminat

(i) până la 2 000 000 000 EUR pentru 
componenta de sprijin financiar; și
(ii) până la 160 000 000 EUR pentru 
componenta de sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, până la 
31 decembrie 2023, în cadrul 
mecanismului de convergență, un stat 
membru care nu face parte din zona euro 
nu a luat măsuri demonstrabile pentru 
adoptarea monedei unice într-un anumit 
interval de timp, suma maximă 
disponibilă pentru statul membru 
respectiv în cadrul componentei de sprijin 
financiar a mecanismului de convergență 
conform articolului 26 este realocată 

eliminat
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instrumentului de realizare a reformelor 
menționat la litera (a) din primul 
paragraf al prezentului alineat. Comisia 
adoptă o decizie în acest sens după ce 
acordă statului membru în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
în termen de două luni de la comunicarea 
concluziilor sale.

Or. en

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Resursele alocate statelor membre 
în cadrul gestiunii partajate pot fi, la 
cererea acestora, transferate către program. 
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). Dacă este posibil, 
resursele respective sunt utilizate în 
beneficiul statului membru în cauză.

4. Resursele alocate statelor membre 
în cadrul gestiunii partajate pot fi, la 
cererea acestora, transferate către 
instrumentul de convergență și reformă, 
cu o limită maximă de 10 % din pachetul 
bugetar al statului membru, precum și 
instrumentului de sprijin tehnic. 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). Dacă este posibil, resursele 
respective sunt utilizate în beneficiul 
statului membru în cauză. 

Or. en

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Capitolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL Ia 
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Instrumentul bugetar pentru convergență 
și competitivitate

Or. en

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Statele membre eligibile

1. Instrumentul bugetar pentru 
convergență și competitivitate este 
disponibil pentru statele membre a căror 
monedă este euro.
2. De asemenea, instrumentul 
bugetar este disponibil pentru statele 
membre a căror monedă nu este euro, 
care participă la mecanismul cursului de 
schimb (MCS-II), în perspectiva viitoarei 
adoptări a monedei euro.
3. Statele membre care sunt eligibile 
în cadrul instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate, în temeiul 
alineatului (2), și care sunt, de asemenea, 
eligibile în cadrul instrumentului de 
convergență și reformă informează fără 
întârziere Comisia asupra instrumentului 
la care intenționează să participe. Statele 
membre care decid să participe la 
instrumentul bugetar nu mai sunt eligibile 
pentru instrumentul de convergență și 
reformă.

Or. en

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 7 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7b
Pachetele de reforme și de investiții 

eligibile
1. În vederea atingerii obiectivelor 
stabilite la articolele 4 și 5 și în cadrul 
domeniului de aplicare prevăzut la 
articolul 6, pachetele eligibile pentru 
finanțare în cadrul instrumentului 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate cuprind, de regulă, ambele 
măsuri de punere în aplicare a reformelor 
structurale și a proiectelor de investiții 
publice, prin intermediul unui pachet 
coerent de acțiuni care urmează să fie 
realizate în domenii de politică conexe.
2. Pachetele menționate la alineatul 
(1) din prezentul articol reflectă 
orientările strategice definite la articolul 2 
alineatul (1) punctul 5b și sunt în 
concordanță cu provocările și prioritățile 
structurale identificate în semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice, ținând seama de indicatorii 
sociali și de mediu specifici identificați 
pentru fiecare stat membru, sau, dacă este 
cazul, în contextul unui program de 
ajustare macroeconomică, sau cu 
acțiunile legate de punerea în aplicare a 
dreptului Uniunii.

Or. en

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7c
Punere în aplicare
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Comisia pune în aplicare instrumentul 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate în gestionare directă, în 
conformitate cu Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 7 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7d
Buget suplimentar

1. În plus față de pachetul financiar 
prevăzut la articolul 7 alineatul (2) din 
prezentul regulament, instrumentul 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate poate fi finanțat prin 
contribuții suplimentare din partea 
statelor membre sau din emisiunea 
comună de titluri de datorie care pot fi 
finanțate din resursele noi proprii ale 
Uniunii. Aceste fonduri suplimentare sunt 
utilizate în conformitate cu normele și cu 
scopul instrumentului de convergență și 
competitivitate. Acestea constituie venituri 
alocate externe, în plus față de cazurile 
enumerate la articolul 21 alineatul (2) 
litera (a) din Regulamentul financiar. 
Contribuțiilor suplimentare li se aplică 
articolul 22 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul financiar.
2. Contribuțiile suplimentare din 
partea statelor membre sau din emisiunea 
comună de titluri de datorie finanțate din 
resursele proprii ale Uniunii, astfel cum 
se menționează la alineatul (1) din 
prezentul articol, se utilizează în 
conformitate cu prezentul regulament. În 
acest scop, Comisia organizează cereri 
anuale separate, în fiecare etapă 
relevantă, în conformitate cu articolul 7f, 
pentru alocarea contribuțiilor 
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suplimentare care ar trebui puse la 
dispoziția statelor membre în cauză, la 
fiecare etapă și cerere.

Or. en

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 7 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7e
Contribuția financiară maximă

Pentru fiecare stat membru se calculează 
o contribuție financiară maximă în 
procesul de alocare a instrumentului 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate menționat la articolul 7f, 
utilizând metodologia stabilită în anexa I, 
pe baza populației și a relației de 
proporționalitate inversă cu produsul 
intern brut (PIB) pe cap de locuitor al 
fiecărui stat membru.
Contribuția financiară maximă este 
disponibilă spre alocare parțială sau 
integrală pentru fiecare stat membru, în 
fiecare etapă și în cadrul fiecărei cereri de 
propuneri aferente procesului de alocare 
periodică stabilit la articolul 7f.

Or. en

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 7 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7f
Procesul de alocare și cererile de 
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propuneri
1. 80 % din pachetul global al 
instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate menționat 
la articolul 7 alineatul (2) se alocă prin 
intermediul procesului de alocare 
periodică.
Procesul de alocare a contribuției 
financiare maxime disponibile pentru 
fiecare stat membru, menționat la 
articolul 7e, are loc pe etape și în funcție 
de cererile de propuneri. Pentru fiecare 
etapă și la fiecare cerere de propuneri, 
statele membre pot propune să primească 
până la suma totală a contribuției 
financiare maxime, menționată la 
articolul 7e, în vederea punerii în aplicare 
a propunerilor de pachete, în 
conformitate cu articolul 7h.
2. Până la [24 de luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia pune la dispoziție 
spre alocare 40 % din pachetul menționat 
la articolul 7 alineatul (2). Fiecare stat 
membru poate propune să primească 
până la suma totală a contribuției 
financiare maxime, menționată la 
articolul 7e, în vederea punerii în aplicare 
a propunerilor de pachete.
3. Între... [de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] și... [48 
de luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament], Comisia pune la 
dispoziție spre alocare 40 % din pachetul 
financiar menționat la articolul 7 
alineatul (2), plus suma care nu a fost 
alocată în conformitate cu alineatul (2) 
din prezentul articol. Fiecare stat membru 
poate propune să primească până la suma 
totală a contribuției financiare maxime, 
menționată la articolul 7e, plus eventuala 
sumă neutilizată din contribuția maximă 
financiară menționată la alineatul (2) din 
prezentul articol în vederea punerii în 
aplicare a pachetelor.
4. De la ... [48 de luni de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament], 
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Comisia organizează și publică cereri de 
propuneri anuale în cadrul 
instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate și în 
concordanță cu calendarul semestrului 
european. În acest sens, Comisia publică 
un calendar orientativ al cererilor de 
propuneri ulterioare care vor fi organizate 
în perioada respectivă și indică, la fiecare 
cerere de propuneri, suma rămasă din 
pachetul global menționat la articolul 7 
alineatul (2).
20 % din pachetul global menționat la 
articolul 7 alineatul (2) din prezentul 
regulament se alocă pe o bază flexibilă, ca 
un supliment la contribuția financiară 
maximă a fiecărui stat membru, pentru 
circumstanțele extraordinare care 
necesită pachete speciale. Astfel de 
circumstanțe pot fi situații de urgență 
care afectează un anumit stat membru 
sau Uniunea în ansamblul său, 
necesitând un răspuns de urgență din 
partea unui stat membru sau reziliență 
pentru a rezista la șocuri la scară largă 
sau un stat membru care se confruntă cu 
o recesiune economică gravă, astfel cum 
este definită în Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind un cadru de 
guvernanță al instrumentului bugetar 
pentru convergență și competitivitate 
pentru zona euro, în conformitate cu 
propunerea COM(2019)0354];

Or. en

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 7 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7g
Adiționalitatea și finanțarea 

complementară
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Sprijinul acordat în cadrul instrumentului 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate se adaugă sprijinului 
furnizat în cadrul altor fonduri și 
programe ale Uniunii. Proiectele de 
reformă și de investiții sprijinite prin acest 
instrument pot primi asistență și de la alte 
programe și instrumente ale Uniunii, cu 
condiția ca această asistență să nu 
acopere aceleași costuri.

Or. en

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 7 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7h
Propunerea privind pachetul de reforme 

și de investiții
1. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în cadrul 
instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate prezintă 
Comisiei o propunere de pachet, astfel 
cum este definită la articolul 7b din 
prezentul regulament. Pentru ca 
reformele întreprinse să se bucure de un 
sprijin larg, statele membre care doresc să 
beneficieze de program consultă, în 
procesul de elaborare a propunerilor de 
pachete, părțile interesate relevante, cum 
ar fi autoritățile locale și regionale, 
partenerii sociali și economici și 
societatea civilă, în concordanță cu 
dispozițiile relevante din Regulamentul 
delegat nr. 240/2014 al Comisiei, precum 
și parlamentele naționale.
2. Propunerea de pachet prezentată 
de un stat membru este transmisă 
împreună cu programul național de 
reformă, sub forma unei anexe separate 
sau a unui calendar specific adoptat de 
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Comisie.
3. Propunerea de pachet este 
motivată și fundamentată în mod adecvat. 
Aceasta stabilește, în special, următoarele 
elemente:
(a) o explicație a compatibilității cu 
orientările strategice definite la articolul 2 
alineatul (1) punctul 5b și coerența cu 
provocările și prioritățile structurale 
identificate în contextul semestrului 
european sau în contextul unui program 
de ajustare macroeconomică și cu alte 
acțiuni relevante legate de punerea în 
aplicare a dreptului Uniunii;
(b) impactul preconizat al pachetului de 
reforme și investiții asupra convergenței și 
a competitivității;
(c) o justificare a coerenței pachetelor 
pentru toate domeniile de politică în care 
vor fi puse în aplicare măsurile;
(d) - contribuția la punerea în aplicare a 
angajamentelor Uniunii și ale statelor 
membre, menționate la articolul 7b 
alineatul (2) și, dacă este posibil, efectele 
de propagare în alte state membre;
(e) efectele preconizate economice, sociale 
și, după caz, de mediu ale reformei și ale 
investițiilor în statul membru în cauză, 
inclusiv pe tabloul de bord al semestrului 
european (indicatori principali și 
auxiliari) și pe tabloul de bord social al 
Pilonului european al drepturilor sociale;
(f) măsurile de însoțire necesare în special 
pentru atenuarea efectelor negative 
asupra mediului, a efectelor economice și 
sociale identificate, precum și contribuția 
la consolidarea coeziunii;
(g) costul total estimat al pachetului 
prezentat și susținut de o justificare 
corespunzătoare;
(h) proiectele de reformă și de investiții 
preconizate, perioada aferentă de reformă 
și de investiții și o analiză costuri-
beneficii;
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(i) etapele, obiectivele și un calendar 
pentru punerea în aplicare a reformelor 
pe o perioadă maximă de patru ani și a 
investițiilor pe o perioadă maximă de 
șapte ani;
(j) măsurile pentru punerea efectivă în 
aplicare a pachetului de către statul 
membru în cauză, inclusiv etapele și 
obiectivele propuse, precum și indicatorii 
aferenți;
(k) cofinanțarea națională preconizată 
pentru pachetul de reformă și de investiții, 
calculată în conformitate cu articolul 7k;
(l) după caz, informații privind finanțarea 
existentă sau planificată din partea 
Uniunii.
Un stat membru care dorește să 
primească un supliment la contribuția 
financiară maximă, astfel cum este definit 
la articolul 7f, prezintă Comisiei, pe lângă 
elementele enumerate mai sus, o 
explicație a circumstanței extraordinare 
care justifică necesitatea pachetului 
special și explicarea impactului său 
economic, social și, dacă este cazul, o 
explicație a impactului de mediu asupra 
statului membru în cauză;
4. Pentru pregătirea unor propuneri 
de înaltă calitate a pachetelor de reformă 
și investiții, la cererea statului membru în 
cauză, Comisia poate organiza o 
consiliere inter pares cu scopul de a 
permite statelor membre solicitante să 
beneficieze de experiența altor state 
membre.

Or. en

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 7 i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Articolul 7i
Evaluarea Comisiei

1. Atunci când evaluează propunerea 
de pachet, Comisia acționează în strânsă 
cooperare cu statul membru în cauză. 
Comisia poate face observații sau solicita 
informații suplimentare. Statul membru 
în cauză furnizează informațiile 
suplimentare solicitate și poate revizui 
propunerea, dacă este necesar, înainte de 
prezentarea oficială a acesteia.
2. Atunci când evaluează propunerea 
de pachet, Comisia ia în considerare 
justificarea și elementele furnizate de 
statul membru în cauză, menționate la 
articolul 7h alineatul (3), precum și orice 
alte informații relevante.
3. Comisia evaluează eficacitatea, 
eficiența, coerența și relevanța propunerii 
de pachet și, în acest scop, ia în 
considerare următoarele patru criterii:
(a) eficacitate:
(i) dacă se preconizează că propunerea de 
pachet va avea, în termeni neți, un impact 
pozitiv și de durată asupra statului 
membru în cauză pentru a atinge 
obiectivele menționate la articolele 4 și 5, 
ținând seama, în același timp, de măsurile 
de însoțire;
(ii) dacă se preconizează că propunerea 
de pachet va avea un impact de durată, 
economic, social și, după caz, de mediu în 
statul membru respectiv, inclusiv asupra 
tabloului de bord al semestrului european 
(indicatori principali și auxiliari) și 
asupra tabloului de bord social al 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
precum și cu privire la eficacitatea 
măsurilor de însoțire avute în vedere 
pentru atenuarea efectelor negative de 
mediu, economice și sociale identificate;
(iii) dacă se preconizează că măsurile 
propuse de statele membre în cauză vor 
asigura o punere în aplicare eficace a 
propunerii de pachet, inclusiv a etapelor 
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și obiectivelor propuse, precum și a 
indicatorilor aferenți;
(iv) dacă se preconizează că propunerea 
de pachet va contribui în mod eficace la 
convergența și competitivitatea statului 
membru în cursul perioadei de punere în 
aplicare și va contribui la consolidarea 
coeziunii;
(b) eficiență:
(i) dacă justificarea oferită de statul 
membru cu privire la cuantumul 
costurilor totale estimate ale propunerii de 
pachet depuse este rezonabilă și 
plauzibilă;
(ii) dacă proiectele de reformă și de 
investiții preconizate, perioada aferentă de 
reformă și de investiții și analiza detaliată 
costuri-beneficii sunt rezonabile și 
plauzibile;
(c) coerență:
(i) dacă propunerea de pachet este 
coerentă în toate domeniile de politică în 
care vor fi puse în aplicare măsurile;
(ii) dacă propunerea de pachet este în 
conformitate cu angajamentele Uniunii și 
ale statelor membre menționate la 
articolul 7b alineatul (2);
(d) relevanță:
(i) dacă propunerea de pachet este 
compatibilă cu orientările strategice 
definite la articolul 2 alineatul (1) punctul 
5b;
(ii) dacă propunerea de pachet este în 
concordanță cu provocările și prioritățile 
structurale identificate în contextul 
semestrului european sau în contextul 
unui program de ajustare 
macroeconomică;
(iii) dacă propunerea de pachet este în 
concordanță cu alte acțiuni relevante 
legate de punerea în aplicare a dreptului 
Uniunii;
Criteriile de evaluare menționate în 
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prezentul alineat se aplică în conformitate 
cu orientările stabilite în anexa II.
În plus, Comisia evaluează natura, 
gravitatea și durata impactului economic, 
social și de mediu al circumstanțelor 
extraordinare menționate la articolul 7f, 
pe baza elementelor furnizate de statul 
membru în temeiul articolului 7h.
4. În scopul evaluării propunerilor 
de pachete prezentate de statele membre, 
Comisia poate fi asistată de experți.

Or. en

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 7 j (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7j
Decizia Comisiei

1. Comisia adoptă o decizie, prin 
intermediul unui act delegat, în termen de 
patru luni de la prezentarea oficială a 
propunerii de către statul membru, în 
conformitate cu articolul 36a. În cazul în 
care Comisia emite o evaluare pozitivă a 
unei propuneri de pachet, decizia 
respectivă stabilește proiectele de reformă 
și investiții care trebuie să fie puse în 
aplicare de statul membru respectiv, 
inclusiv etapele și țintele, precum și 
contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 7f, și 
cofinanțarea națională.
Contribuția financiară completează alte 
măsuri sau operațiuni sprijinite din 
fondurile Uniunii, în conformitate cu 
articolul 33.
2. Cuantumul contribuției financiare 
pentru pachetele care respectă criteriile 
stabilite la articolul 7i se stabilește după 
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cum urmează:
(a) în cazul în care valoarea costurilor 
totale estimate ale propunerii de pachet, 
minus cofinanțarea națională, este egală 
sau mai mare decât contribuția financiară 
maximă pentru statul membru respectiv, 
menționată la articolul 7e, plus, după caz, 
suplimentul la contribuția financiară 
maximă menționată la articolul 7f, 
contribuția financiară alocată statului 
membru în cauză este egală cu suma 
totală a contribuției financiare maxime 
menționate la articolul 7e, plus, după caz, 
suplimentul la contribuția financiară 
maximă menționată la articolul 7f;
(b) în cazul în care valoarea costurilor 
totale estimate ale pachetului, minus 
cofinanțarea națională, este mai mică 
decât contribuția financiară maximă 
pentru statul membru respectiv 
menționată la articolul 7e, plus, după caz, 
suplimentul la contribuția financiară 
maximă menționată la articolul 7f, 
contribuția financiară alocată statului 
membru este egală cu cuantumul 
costurilor totale estimate ale propunerii de 
pachet, minus cofinanțarea națională;
în cazul în care propunerea de pachet nu 
îndeplinește criteriile prevăzute la 
articolul 7i alineatul (3), statului membru 
în cauză nu i se alocă nicio contribuție 
financiară. În conformitate cu 
articolul 19 litera (d), statul membru în 
cauză poate depune o cerere de sprijin 
tehnic pentru a permite o mai bună 
pregătire a propunerii în cadrul ciclurilor 
ulterioare.
3. Decizia Comisiei menționată la 
alineatul (1) stabilește, de asemenea:
(a) contribuția financiară care trebuie 
să fie plătită în tranșe după ce statul 
membru a pus în aplicare în mod 
satisfăcător etapele și obiectivele relevante 
identificate în legătură cu punerea în 
aplicare a pachetului;
(b) descrierea reformelor și a 
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proiectelor de investiții și cuantumul 
costului total estimat al pachetului;
(c) perioada de punere în aplicare a 
pachetului, după cum urmează:
(i) în ceea ce privește finalizarea 
investiției, perioada de investiții în care 
proiectul de investiții trebuie să fie pus în 
aplicare se încheie în cel mult șapte ani de 
la adoptarea deciziei;
(ii) în ceea ce privește finalizarea 
reformelor, perioada în care trebuie puse 
în aplicare reformele se încheie în cel 
mult patru ani de la adoptarea deciziei;
(d) măsurile detaliate și calendarul 
privind punerea în aplicare a pachetului 
de reformă și investiții și raportarea cu 
privire la acestea de către statul membru 
în cauză în cadrul procesului semestrului 
european;
(e) indicatorii relevanți referitori la 
îndeplinirea etapelor și a țintelor; și
(f) modalitățile de a oferi Comisiei 
acces la datele subiacente relevante.
4. În cazul în care Comisia emite o 
evaluare negativă a propunerii de pachet, 
aceasta va comunica o evaluare justificată 
corespunzător în termen de patru luni de 
la prezentarea propunerii de către statul 
membru.

Or. en

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 7 k (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7k
Cofinanțare națională și modulare

1. Statele membre cofinanțează cel 
puțin 25 % din costurile totale estimate 
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ale investițiilor din pachetul menționat la 
articolul 7h alineatul (3).
2. În cazul în care, la momentul 
prezentării propunerii sale de pachet sau 
a pachetului modificat în conformitate cu 
articolul 7h din prezentul regulament, un 
stat membru înregistrează o recesiune 
economică gravă, astfel cum este definită 
în conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (UE).../... [Regulamentul 
privind un cadru de guvernanță al 
instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate pentru zona 
euro, în conformitate cu propunerea 
COM(2019)0354], acesta beneficiază de o 
reducere cu jumătate a cofinanțării 
naționale, în cadrul instrumentului 
bugetar, pentru o anumită etapă sau 
cerere menționată la articolul 7h.
3. Comisia adoptă o decizie privind 
reducerea cofinanțării naționale în 
termen de trei luni de la primirea cererii 
din partea statului membru. Decizia 
prezintă motivele care justifică reducerea 
cu jumătate a cofinanțării naționale.
4. Decizia de a reduce cofinanțarea 
națională menționată la alineatul (3) din 
prezentul articol se aplică etapei specifice 
sau cererii menționate la articolul 7f care 
are loc după data deciziei.

Or. en

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 7 l (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7l
Modificarea pachetului de măsuri al 

statului membru
1. În cazul în care un stat membru 
nu mai poate realiza pachetul, inclusiv 
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etapele și țintele relevante, fie parțial, fie 
în totalitate, din cauza unor circumstanțe 
obiective, inclusiv a unor circumstanțe 
excepționale reprezentate de o situație de 
urgență care afectează statul membru 
respectiv sau Uniunea în ansamblul său, 
necesitând intervenția de urgență a 
statului membru respectiv sau rezistența 
la șocuri de mari dimensiuni sau în cazul 
în care un stat membru se confruntă cu o 
recesiune economică gravă, astfel cum 
este definită în Regulamentul (UE).../... 
[Regulamentul privind un cadru de 
guvernanță al instrumentului bugetar 
pentru convergență și competitivitate 
pentru zona euro, în conformitate cu 
propunerea COM(2019)0354], statul 
membru în cauză poate adresa Comisiei o 
cerere motivată de modificare sau de 
înlocuire a deciziei menționate la articolul 
7j alineatul (1) din prezentul regulament. 
În acest sens, statul membru poate 
propune un pachet modificat sau unul 
nou.
2. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru 
în cauză justifică o modificare a 
pachetului relevant, Comisia evaluează 
pachetul modificat sau nou în 
conformitate cu dispozițiile articolului 7i 
și adoptă o nouă decizie în conformitate 
cu articolul 7j în termen de patru luni de 
la depunerea oficială a cererii.
3. În cazul în care Comisia consideră 
că motivele prezentate de statul membru 
în cauză nu justifică o modificare a 
pachetului relevant, Comisia respinge 
cererea în termen de patru luni de la 
depunerea oficială a acesteia, după ce îi 
acordă statului membru în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
în termen de o lună de la comunicarea 
concluziilor Comisiei.

Or. en
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Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 7 m (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7m
Norme privind plățile, suspendarea și 

anularea contribuțiilor financiare
1. Decizia Comisiei menționată la 
articolul 7j alineatul (1) din prezentul 
regulament constituie un angajament 
juridic individual în sensul 
Regulamentului financiar, care se poate 
baza pe angajamente globale. 
Angajamentele bugetare pot fi defalcate 
în tranșe anuale eșalonate pe parcursul 
mai multor ani.
2. În plus față de articolul 12 
alineatul (4) din Regulamentul financiar, 
creditele de angajament neutilizate în 
temeiul prezentului regulament sunt 
reportate automat și pot fi angajate până 
la 31 decembrie 2027. Sumele reportate 
sunt primele utilizate în exercițiul 
financiar următor.
3. Plata contribuțiilor financiare 
către statul membru în cauză conform 
prezentului articol se face în conformitate 
cu creditele bugetare și sub rezerva 
finanțării disponibile.
4. După finalizarea etapelor și 
obiectivelor stabilite în decizia menționată 
la articolul 7j alineatul (1), statul membru 
în cauză înaintează Comisiei o cerere 
justificată corespunzător pentru plata 
contribuției financiare. În termen de două 
luni de la primirea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost realizate 
satisfăcător etapele și obiectivele relevante 
stabilite în decizia menționată la 
articolul 7j alineatul (1). În acest scop, 
Comisia poate fi asistată de experți în 
domeniu.
În cazul în care Comisia efectuează o 
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evaluare pozitivă, plata contribuției 
financiare se face în conformitate cu 
Regulamentul financiar.
5. În cazul în care, ca urmare a 
evaluării menționate la alineatul (4), 
Comisia stabilește că etapele și obiectivele 
stabilite în decizia menționată la 
articolul 7j alineatul (1) nu au fost puse 
în aplicare în mod satisfăcător, plata 
integrală sau parțială a contribuției 
financiare este suspendată. Statul 
membru în cauză își poate prezenta 
observațiile în termen de o lună de la 
comunicarea evaluării Comisiei. 
Suspendarea încetează în cazul în care 
statul membru respectiv a luat măsurile 
necesare pentru a asigura implementarea 
în mod satisfăcător a etapelor și 
obiectivelor menționate la articolul 7j 
alineatul (1).
6. Prin derogare de la 
articolul 116 alineatul (2) din 
Regulamentul financiar, termenul de 
plată începe să curgă de la data 
comunicării rezultatului pozitiv către 
statul membru în cauză, conform 
alineatului (4) al doilea paragraf, sau de 
la data comunicării încetării unei 
suspendări conform alineatului (5) al 
doilea paragraf.
7. În cazul în care statul membru în 
cauză nu a luat măsurile necesare în 
termen de șase luni de la suspendare, 
Comisia anulează suma contribuției 
financiare în conformitate cu articolul 14 
alineatul (1) din Regulamentul financiar, 
după ce acordă statului membru în cauză 
posibilitatea de a-și prezenta observațiile 
în termen de două luni de la comunicarea 
concluziilor Comisiei.
8. În cazul în care, în termen de 
18 luni de la data adoptării deciziei 
menționate la articolul 7j alineatul (1) din 
prezentul regulament, statul membru în 
cauză nu a înregistrat niciun progres 
vizibil în privința îndeplinirii vreunei 
etape sau vreunui obiectiv relevant, 
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Comisia anulează suma contribuției 
financiare în conformitate cu articolul 14 
alineatul (1) din Regulamentul financiar.
Comisia adoptă o decizie privind anularea 
contribuției financiare după ce acordă 
statului membru în cauză posibilitatea de 
a-și prezenta observațiile în termen de 
două luni de la comunicarea evaluării 
sale conform căreia nu a fost realizat un 
progres vizibil în privința niciunei etape 
sau obiectiv.

Or. en

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 7 n (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7n
Raportarea de către statul membru în 

cadrul semestrului european
Fără a aduce atingere dispozițiilor 
articolului 7j alineatul (3) litera (d), statul 
membru în cauză raportează cu 
regularitate, în cadrul procesului 
Semestrului european, cu privire la 
progresele realizate în îndeplinirea 
pachetelor. În acest sens, statele membre 
utilizează procesul Semestrului european 
ca instrument de raportare cu privire la 
progresele înregistrate în direcția 
finalizării pachetelor. Măsurile detaliate 
și calendarul de raportare, inclusiv 
modalitățile de a acorda Comisiei acces la 
datele subiacente relevante, sunt stabilite 
în decizia menționată la articolul 7j 
alineatul (1) din prezentul regulament. În 
cazul în care statul membru în cauză 
pune în aplicare un program de ajustare 
macroeconomică menționat la articolul 7 
din Regulamentul (UE) nr. 472/2013, 
raportarea relevantă se va realiza în acel 
context, în conformitate cu normele 
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acestuia.

Or. en

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 7 o (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7o
Informarea Parlamentului European și a 
Consiliului și comunicarea cu privire la 

pachetele statelor membre
1. Comisia transmite Parlamentului 
European și Consiliului, fără întârzieri 
nejustificate, pachetele adoptate în 
conformitate cu articolul 7j. Statul 
membru în cauză poate solicita Comisiei 
să cenzureze informațiile sensibile sau 
confidențiale a căror dezvăluire ar 
periclita interesele sale publice.
2. Comisia se poate angaja în 
activități de comunicare pentru a asigura 
vizibilitatea finanțării din partea Uniunii 
pentru sprijinul financiar prevăzut în 
pachetul relevant, inclusiv prin activități 
comune de comunicare cu autoritățile 
naționale ale statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul de realizare a reformelor Instrumentul de convergență și reformă

Or. en
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Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conform obiectivelor stabilite la 
articolul 4 litera (a) și la articolul 5 
alineatul (2) litera (a), reformele 
structurale eligibile pentru finanțare în 
cadrul programului sunt reformele care 
vizează abordarea provocărilor identificate 
în contextul semestrului european pentru 
coordonarea politicilor economice.

Conform obiectivelor stabilite la articolele 
4 și 5, reformele structurale eligibile pentru 
finanțare în cadrul programului pot fi acele 
reforme care vizează abordarea 
provocărilor și priorităților identificate în 
contextul Semestrului european pentru 
coordonarea politicilor economice sau în 
contextul realizării programelor de 
ajustare macroeconomică relevante 
pentru pregătirea includerii în spațiul 
euro sau legate de aplicarea dreptului 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Buget suplimentar

1. Pe lângă pachetul financiar 
prevăzut la articolul 7 alineatul (2) din 
prezentul regulament, instrumentul de 
convergență și reformă poate fi finanțat 
prin contribuții suplimentare din partea 
statelor membre sau din emisiunea 
comună de titluri de datorie care pot fi 
finanțate din resursele proprii noi ale 
Uniunii. Aceste fonduri suplimentare se 
utilizează în conformitate cu normele și 
scopul instrumentului de convergență și 
reformă. Acestea constituie venituri 
alocate externe, în plus față de cazurile 
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enumerate la articolul 21 alineatul (2) 
litera (a) din Regulamentul financiar. 
Contribuțiilor suplimentare li se aplică 
articolul 22 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul financiar. 
2. Contribuțiile suplimentare din 
partea statelor membre sau din emisiunea 
comună de titluri de datorie finanțate din 
resursele proprii ale Uniunii, conform 
alineatului (1) din prezentul articol, se 
utilizează în conformitate cu normele 
prezentului regulament. În acest scop, 
Comisia organizează cereri anuale 
separate, în fiecare etapă relevantă, în 
conformitate cu articolul 10, pentru 
alocarea contribuțiilor suplimentare care 
ar trebui puse la dispoziția statelor 
membre în cauză, la fiecare etapă și 
cerere.

Or. en

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8b
Statele membre eligibile

Instrumentul de convergență și reformă 
este disponibil pentru statele membre a 
căror monedă nu este euro, care iau 
măsuri concrete dovedite pentru a adera 
la zona euro și care nu au informat 
Comisia cu privire la intenția lor de a 
participa la instrumentul bugetar pentru 
convergență și competitivitate menționat 
la articolul 7a alineatul (3). În acest scop, 
„măsurile concrete” trebuie să constea 
într-o scrisoare oficială, adresată 
Comisiei de către guvernul statului 
membru în cauză, în care să se precizeze 
angajamentul clar al statului membru de 
a adera la zona euro într-un interval de 
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timp rezonabil și definit și în care să se 
prezinte, după consultarea Comisiei, o 
foaie de parcurs credibilă, cu un orizont 
de timp clar, pentru punerea în aplicare a 
unor măsuri concrete în vederea pregătirii 
pentru participarea cu succes la zona 
euro, inclusiv a unor măsuri care să 
asigure alinierea deplină a legislației 
naționale a statului membru la cerințele 
impuse de dreptul Uniunii (inclusiv cele 
privind uniunea bancară).
Dacă un stat membru nu demonstrează că 
a luat măsuri concrete în vederea aderării 
la zona euro și nu a informat Comisia cu 
privire la intenția sa de a participa la 
instrumentul bugetar pentru convergență 
și competitivitate, conform articolului 7a 
alineatul (3), contribuția financiară va fi 
realocată celorlalte state membre care fac 
parte din instrumentul de convergență și 
reformă, în conformitate cu articolul 9.

Or. en

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa I prevede o contribuție financiară 
maximă disponibilă pentru fiecare stat 
membru din pachetul global al 
instrumentului de realizare a reformelor 
menționat la articolul 7 alineatul (2) 
litera (a). Această contribuție financiară 
maximă este calculată pentru fiecare stat 
membru folosind criteriile și metodologia 
prevăzute în anexa respectivă, pe baza 
populației fiecărui stat membru. Această 
contribuție financiară maximă este 
disponibilă pentru alocare parțială sau 
integrală pentru fiecare stat membru, în 
fiecare etapă și în cadrul fiecărei cereri 
pentru alocare stabilite la articolul 10.

Anexa I prevede o contribuție financiară 
maximă disponibilă pentru fiecare stat 
membru din pachetul global al 
instrumentului de convergență și reformă 
menționat la articolul 7 alineatul (2) 
litera (a). Această contribuție financiară 
maximă este calculată pentru fiecare stat 
membru folosind criteriile și metodologia 
prevăzute în anexa respectivă, pe baza 
populației și a proporționalității inverse cu 
produsul intern brut (PIB) pe cap de 
locuitor al fiecărui stat membru. Această 
contribuție financiară maximă este 
disponibilă pentru alocare parțială sau 
integrală pentru fiecare stat membru, în 
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fiecare etapă și în cadrul fiecărei cereri 
pentru alocare stabilite la articolul 10.

Or. en

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru o perioadă de 20 de luni de 
la data aplicării prezentului regulament, 
Comisia pune la dispoziție spre alocare 
suma de 11 000 000 000 EUR, care 
reprezintă 50 % din pachetul global 
menționat la articolul 7 alineatul (2) 
litera (a). Fiecare stat membru poate 
propune să primească până la suma totală a 
contribuției financiare maxime, menționată 
la articolul 9, în vederea îndeplinirii 
angajamentelor în materie de reformă 
propuse în conformitate cu articolul 11.

2. Până la ... [36 de luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia pune la dispoziție 
spre alocare 50% din pachetul global 
menționat la articolul 7 alineatul (2) litera 
(a). Fiecare stat membru poate propune să 
primească până la suma totală a 
contribuției financiare maxime, menționată 
la articolul 9, în vederea îndeplinirii 
angajamentelor în materie de reformă 
propuse în conformitate cu articolul 11.

Or. en

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru perioada care începe după 
sfârșitul perioadei menționate la 
alineatul (2), Comisia pune la dispoziție 
spre alocare suma de 
11 000 000 000 EUR, care reprezintă 
restul de 50 % din pachetul global al 
instrumentului de realizare a reformelor 
menționat la articolul 7 alineatul (2) 
litera (a), plus suma care nu a fost alocată 
în conformitate cu alineatul (2), pe baza 
cererilor de propuneri organizate și 

3. Între ... [36 de luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament] și ... [72 de luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia pune la dispoziție 
spre alocare restul de 50 % din pachetul 
menționat la articolul 7 alineatul (2), plus 
suma care nu a fost alocată în conformitate 
cu alineatul (2).
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publicate în cadrul instrumentului de 
realizare a reformelor. Prima cerere de 
propuneri este pentru alocarea sumei de 
11 000 000 000 EUR.

Or. en

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care, după prima 
cerere de propuneri menționată la 
alineatul (3), pachetul global disponibil 
menționat la articolul 7 alineatul (2) 
litera (a) nu a fost alocat integral conform 
alineatelor (2) și (3), Comisia organizează 
alte cereri de propuneri. În acest sens, 
Comisia adoptă și publică un calendar 
orientativ al cererilor de propuneri 
ulterioare care vor fi organizate în perioada 
respectivă și indică, la fiecare cerere de 
propuneri, suma rămasă din pachetul 
global menționat la articolul 7 alineatul (2) 
litera (a).

4. De la ... [72 de luni de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament], Comisia pune la dispoziție 
spre alocare suma care nu a fost alocată 
în conformitate cu alineatul (3), pe baza 
cererilor periodice de propuneri 
organizate și publicate în cadrul 
instrumentului de convergență și reformă 
și în concordanță cu calendarul 
Semestrului european. În acest sens, 
Comisia adoptă și publică un calendar 
orientativ al cererilor de propuneri 
ulterioare care vor fi organizate în perioada 
respectivă și indică, la fiecare cerere de 
propuneri, suma rămasă din pachetul 
global menționat la articolul 7 alineatul (2) 
litera (a).

Or. en

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în cadrul instrumentului 
de realizare a reformelor prezintă 
Comisiei o propunere de angajamente în 

1. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în cadrul instrumentului 
de convergență și reformă prezintă 
Comisiei o propunere de angajamente în 
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materie de reforme. Propunerea respectivă 
stabilește o serie detaliată de măsuri pentru 
punerea în aplicare a unor reforme ca 
răspuns la provocările identificate în 
procesul semestrului european și cuprinde 
etape, ținte și un calendar pentru punerea în 
aplicare a reformelor într-o perioadă de cel 
mult trei ani.

materie de reformă. Propunerea respectivă 
stabilește o serie detaliată de măsuri pentru 
punerea în aplicare a unor reforme ca 
răspuns la provocările identificate în 
procesul semestrului european și cuprinde 
etape, ținte și un calendar pentru punerea în 
aplicare a reformelor într-o perioadă de cel 
mult șapte ani. Pentru ca reformele 
întreprinse să se bucure de un sprijin 
larg, statele membre care doresc să 
beneficieze de program consultă, în 
cadrul procesului de elaborare a 
propunerilor de pachete, actorii relevanți, 
cum ar fi autoritățile locale și regionale, 
partenerii sociali și economici și 
societatea civilă, în conformitate cu 
dispozițiile relevante din Regulamentul 
delegat nr. 240/2014 al Comisiei, precum 
și parlamentele naționale.

Or. en

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Propunerea de angajamente în 
materie de reformă este prezentată de 
statul membru în cauză împreună cu 
programul său național de reformă, sub 
forma unei anexe separate. Această anexă 
separată poate fi depusă împreună cu 
programul național de reformă sau la o altă 
dată.

2. Statul membru în cauză prezintă 
propunerea de angajamente de reformă, 
împreună cu programul său național de 
reformă, sub forma unei anexe separate. 
Această anexă separată poate fi depusă 
împreună cu programul național de reformă 
sau conform unui calendar special 
adoptat de Comisie.

Or. en

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) natura și importanța reformei 
structurale propuse în contextul 
provocărilor identificate în semestrul 
european;

(a) o explicație a reformei structurale 
propuse în contextul provocărilor și 
priorităților structurale identificate în 
semestrul european sau în contextul unui 
program de ajustare macroeconomică, 
alături de alte acțiuni relevante legate de 
aplicarea dreptului Uniunii;

Or. en

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) o justificare a coerenței pachetului 
cu toate domeniile de politică în care vor 
fi aplicate măsurile;

Or. en

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) o justificare a contribuției 
angajamentului de reformă la pregătirea 
pentru adoptarea monedei euro;

Or. en

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) impactul economic și social 
preconizat al reformei în statul membru în 
cauză și, după caz, efectele de propagare 
în alte state membre;

(b) impactul economic, social și, după 
caz, de mediu preconizat al reformelor în 
statul membru în cauză, inclusiv pe tabloul 
de bord al Semestrului european 
(indicatori principali și auxiliari) și pe 
tabloul de bord social al Pilonului 
european al drepturilor sociale;

Or. en

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) măsurile de însoțire care pot fi 
necesare;

(c) măsurile de însoțire necesare în 
special pentru atenuarea efectelor 
negative economice, sociale și asupra 
mediului identificate, precum și 
contribuția la creșterea coeziunii;

Or. en

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) costul total estimat al pachetului 
prezentat, susținut de o justificare 
corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 116

Propunere de regulament
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Articolul 11 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) reformele preconizate, perioada de 
reformă aferentă și analiza costuri-
beneficii;

Or. en

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) etapele, obiectivele și calendarul 
realizării reformelor pe o perioadă 
maximă de șapte ani;

Or. en

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) acordurile interne pentru punerea 
eficientă în aplicare a angajamentelor în 
materie de reformă de către statul membru 
în cauză, inclusiv etapele și țintele propuse 
și indicatorii aferenți; și

(e) acordurile pentru punerea eficientă 
în aplicare a angajamentelor în materie de 
reformă de către statul membru în cauză, 
inclusiv etapele și țintele propuse și 
indicatorii aferenți; și

Or. en

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru pregătirea unor propuneri de 
înaltă calitate pentru angajamentele în 
materie de reformă, Comisia poate 
organiza o consiliere inter pares pentru a 
permite statelor membre solicitante să 
beneficieze de experiența altor state 
membre.

4. Pentru pregătirea unor propuneri de 
înaltă calitate de angajamente în materie 
de reformă, la cererea statului membru în 
cauză, Comisia poate organiza o consiliere 
inter pares pentru a permite statelor 
membre solicitante să beneficieze de 
experiența altor state membre.

Or. en

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Atunci când evaluează propunerea 
de angajamente în materie de reformă, 
Comisia acționează în strânsă cooperare 
cu statul membru în cauză. Comisia poate 
face observații sau solicita informații 
suplimentare. Statul membru în cauză 
furnizează informațiile suplimentare 
solicitate și poate revizui propunerea, 
dacă este necesar, înainte de prezentarea 
oficială a acesteia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Atunci când evaluează propunerea 
de angajamente în materie de reformă și 
în vederea stabilirii sumei care trebuie să 
fie alocată statului membru în cauză, 
Comisia ia în considerare justificarea și 
elementele furnizate de statul membru în 

eliminat
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cauză, menționate la alineatul (3), precum 
și orice alte informații relevante.

Or. en

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Comisia evaluează natura și 
importanța propunerii de angajamente în 
materie de reformă și, în acest scop, ia în 
considerare următoarele criterii:

eliminat

(a) dacă angajamentele în materie de 
reformă:
(i). se preconizează că vor soluționa în 
mod eficace provocările identificate în 
contextul semestrului european, și 
anume:
— în recomandările specifice fiecărei țări 
și în alte documente relevante ale 
semestrului european, adoptate în mod 
oficial de către Comisie; sau
— după caz, în procedura privind 
dezechilibrele macroeconomice prevăzută 
în Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 30 
;
(ii). reprezintă un pachet cuprinzător de 
reforme;
(iii). se preconizează că vor consolida 
performanța și reziliența economiei 
statului membru în cauză;
(iv). se preconizează că, prin punerea lor 
în aplicare, vor avea un impact de durată, 
după caz, prin consolidarea capacității 
administrative și instituționale a statului 
membru în cauză; și
(b) dacă se preconizează că acordurile 
interne propuse de statele membre în 
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cauză vor asigura punerea eficientă în 
aplicare a angajamentelor în materie de 
reformă pe o perioadă de maximum trei 
ani, inclusiv etapele și țintele propuse și 
indicatorii aferenți.
Criteriile de evaluare menționate în 
prezentul alineat se aplică în conformitate 
cu orientările stabilite în anexa II.
_________________
30 Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea 
și corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, p. 
25).

Or. en

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. La evaluarea propunerilor de 
angajamente în materie de reformă 
prezentate de statele membre, Comisia 
poate fi asistată de experți.

eliminat

Or. en

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Comitetul de politică economică, 
înființat prin Decizia 2000/604/CE a 
Consiliului privind componența și statutul 
Comitetului de politică economică31, poate 
formula un aviz privind propunerile de 

eliminat
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angajamente în materie de reformă 
prezentate de statele membre.

_________________
31 Decizia Consiliului din 
29 septembrie 2000 privind componența și 
statutul Comitetului de politică economică 
(2000/604/CE) (JO L 257, 11.10.2000, pp. 
28–31).

Or. en

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11a
Evaluarea Comisiei

1. Atunci când evaluează propunerea 
de angajamente în materie de reformă, 
Comisia acționează în strânsă cooperare 
cu statul membru în cauză. Comisia poate 
face observații sau solicita informații 
relevante suplimentare. Statul membru în 
cauză furnizează informațiile 
suplimentare solicitate și poate revizui 
propunerea, dacă este necesar, înainte de 
prezentarea oficială a acesteia.
2. Atunci când evaluează propunerea 
de angajamente de reformă și în vederea 
stabilirii sumei care trebuie alocate 
statului membru în cauză, Comisia ia în 
considerare justificarea și elementele 
furnizate de statul membru în cauză, 
conform articolului 11 alineatul (3), 
precum și orice alte informații relevante.
3. Comisia evaluează angajamentul 
de reformă pe baza următoarelor criterii:
(a) eficacitatea:
(i) dacă se preconizează că pachetul va 
contribui la pregătirea adoptării monedei 
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euro și va avea, în termeni neți, un impact 
pozitiv și de durată asupra statului 
membru în cauză pentru a atinge 
obiectivele menționate la articolele 4 și 5, 
ținând seama, în același timp, de măsurile 
de însoțire;
(ii) dacă se preconizează că propunerea 
de pachet va avea un impact de durată, 
economic, social și, după caz, de mediu în 
statul membru respectiv, inclusiv asupra 
tabloului de bord al semestrului european 
(indicatori principali și auxiliari) și 
asupra tabloului de bord social al 
Pilonului european al drepturilor sociale, 
precum și cu privire la eficacitatea 
măsurilor de însoțire avute în vedere 
pentru atenuarea efectelor negative de 
mediu, economice și sociale identificate;
(iii) dacă se preconizează că măsurile 
propuse de statele membre în cauză vor 
asigura o implementare efectivă a 
angajamentului de reformă, inclusiv a 
etapelor și obiectivelor propuse, precum și 
a indicatorilor aferenți;
(iv) dacă se preconizează că propunerea 
de pachet va contribui efectiv la 
convergența statului membru în cursul 
perioadei de implementare și va contribui 
la creșterea coeziunii;
(b) eficiența:
(i) dacă justificarea oferită de statul 
membru cu privire la cuantumul 
costurilor totale estimate ale propunerii de 
pachet depuse este rezonabilă și 
plauzibilă;
(ii) dacă angajamentul de reformă 
preconizat, perioada corespunzătoare de 
reformă și analiza detaliată costuri-
beneficii sunt rezonabile și plauzibile;
(c) coerența:
(i) dacă propunerea de pachet este 
coerentă în toate domeniile de politică în 
care vor fi puse în aplicare măsurile;
(ii) dacă propunerea de pachet este în 
conformitate cu angajamentele Uniunii și 
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ale statelor membre menționate la 
articolul 8;
(d) relevanța:
(i) dacă propunerea de pachet este 
compatibilă cu provocările și prioritățile 
structurale identificate în contextul 
Semestrului european sau în contextul 
unui program de ajustare 
macroeconomică;
(ii) dacă propunerea de pachet este 
compatibilă cu alte acțiuni relevante 
legate de aplicarea dreptului Uniunii;
(iii) dacă propunerea contribuie la 
pregătirea aderării statului membru în 
cauză la zona euro;
Criteriile de evaluare menționate în 
prezentul alineat se aplică în conformitate 
cu orientările stabilite în anexa II.
4. La evaluarea propunerilor de 
angajamente în materie de reformă 
prezentate de statele membre, Comisia 
poate fi asistată de experți.

Or. en

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă o decizie, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, în termen 
de patru luni de la prezentarea oficială a 
propunerii de către statul membru. În cazul 
în care Comisia emite o evaluare pozitivă a 
unei propuneri de angajamente în materie 
de reformă prezentate de statul membru 
respectiv, acea decizie stabilește 
angajamentele în materie de reformă care 
trebuie să fie puse în aplicare de 
statul membru respectiv, inclusiv etapele și 
țintele, precum și contribuția financiară 

Comisia adoptă o decizie, prin intermediul 
unui act delegat, în termen de patru luni de 
la prezentarea oficială a propunerii de către 
statul membru, în conformitate cu 
articolul 36a. În cazul în care Comisia 
emite o evaluare pozitivă a unei propuneri 
de angajamente în materie de reformă 
prezentate de statul membru respectiv, acea 
decizie stabilește angajamentele în materie 
de reformă care trebuie să fie puse în 
aplicare de statul membru respectiv, 
inclusiv etapele și țintele, precum și 
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alocată în conformitate cu articolul 10. contribuția financiară alocată în 
conformitate cu articolul 10. 

Or. en

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Contribuția financiară menționată 
la alineatul (1) se stabilește luând în 
considerare natura și importanța 
reformelor propuse de statul membru în 
cauză, evaluate pe baza criteriilor stabilite 
la articolul 11 alineatul (7), pe baza 
orientărilor stabilite în anexa II și în 
conformitate cu următoarele criterii:

2. Cuantumul contribuției financiare 
pentru angajamentele de reformă care 
respectă criteriile stabilite la articolul 11a 
se stabilește după cum urmează:

Or. en

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care propunerea de 
angajamente în materie de reformă 
prezentată de statul membru în cauză 
îndeplinește pe deplin criteriile stabilite la 
articolul 11 alineatul (7), angajamentele 
în materie de reformă sunt considerate ca 
fiind „majore” și se alocă statului membru 
în cauză suma totală a contribuției 
financiare maxime menționată la articolul 
9;

(a) în cazul în care suma costurilor 
totale estimate ale propunerii de 
angajamente de reformă este egală sau 
mai mare decât contribuția financiară 
maximă pentru statul membru respectiv 
menționată la articolul 9, contribuția 
financiară alocată statului membru în 
cauză este egală cu suma totală a 
contribuției financiare maxime menționate 
la articolul 9;

Or. en
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Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care propunerea de 
angajamente în materie de reformă 
prezentată de statul membru în cauză 
îndeplinește în mod satisfăcător criteriile 
stabilite la articolul 11 alineatul (7), 
angajamentele în materie de reformă sunt 
considerate ca fiind „semnificative” și se 
alocă statului membru în cauză jumătate 
din contribuția financiară maximă 
menționată la articolul 9; și

(b) în cazul în care suma costurilor 
totale estimate ale propunerii de 
angajamente de reformă este mai mică 
decât contribuția financiară maximă 
pentru statul membru respectiv 
menționată la articolul 9, contribuția 
financiară alocată statului membru în 
cauză este egală cu suma totală a 
costurilor estimate pentru propunerea de 
angajamente de reformă;

Or. en

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care propunerea de 
angajamente în materie de reformă 
prezentată de statul membru în cauză nu 
îndeplinește în mod satisfăcător criteriile 
stabilite în articolul 11 alineatul (7), 
statului membru în cauză nu i se alocă 
nicio contribuție financiară.

(c) în cazul în care propunerea de 
angajamente de reformă nu îndeplinește 
criteriile stabilite la articolul 11a, statului 
membru în cauză nu i se alocă nicio 
contribuție financiară. În conformitate cu 
articolul 19 alineatul (2) litera (d), statul 
membru în cauză poate depune o cerere 
de asistență tehnică pentru a permite o 
mai bună pregătire a propunerii în cadrul 
ciclurilor ulterioare.

Or. en

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia menționată la alineatul (1) 
stabilește contribuția financiară care 
trebuie să fie plătită într-o singură tranșă 
după ce statul membru respectiv a pus în 
aplicare în mod satisfăcător etapele și 
țintele identificate în legătură cu punerea 
în aplicare a fiecărui angajament în 
materie de reformă.

Decizia menționată la alineatul (1) 
stabilește, de asemenea:

Or. en

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia stabilește perioada pentru punerea 
în aplicare a angajamentelor în materie 
de reformă, care este de cel mult trei ani de 
la adoptarea deciziei. De asemenea, 
decizia stabilește: acordurile detaliate și 
calendarul pentru punerea în aplicare a 
angajamentelor în materie de reformă și 
pentru raportarea cu privire la acestea de 
către statul membru în cauză în cadrul 
procesului semestrului european; 
indicatorii relevanți referitori la 
îndeplinirea etapelor și a țintelor; și 
modalitatea de a oferi Comisiei acces la 
datele subiacente relevante.

(a)  contribuția financiară care 
trebuie să fie plătită în tranșe după ce 
statul membru a pus în aplicare în mod 
satisfăcător etapele și obiectivele relevante 
identificate în legătură cu realizarea 
angajamentelor de reformă;

(b) descrierea proiectelor de reformă 
și cuantumul costului total estimat al 
angajamentelor de reformă;
(c) perioada de realizare a 
angajamentului de reformă, în care, în 
ceea ce privește finalizarea reformelor, 
perioada în care trebuie aplicate 
reformele se încheie după cel mult șapte 
ani de la adoptarea deciziei;
(d) acordurile detaliate și calendarul 
pentru punerea în aplicare a 
angajamentelor de reformă și pentru 
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raportarea cu privire la acestea de către 
statul membru în cauză în cadrul 
procesului semestrului european;

(e) indicatorii relevanți referitori la 
îndeplinirea etapelor și a țintelor; și
(f) modalitățile de a oferi Comisiei 
acces la datele subiacente relevante.

Or. en

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care angajamentele în 
materie de reformă, inclusiv etapele și 
țintele relevante, nu mai pot fi îndeplinite, 
în totalitate sau parțial, de către statul 
membru respectiv din cauza unor 
circumstanțe obiective, statul membru în 
cauză poate adresa Comisiei o cerere 
motivată, de modificare sau de înlocuire a 
deciziei menționate în articolul 12 
alineatul (1). În acest sens, statul membru 
poate propune o serie modificată sau o 
nouă serie de angajamente în materie de 
reformă.

1. În cazul în care un stat membru nu 
mai poate realiza angajamentele de 
reformă, inclusiv etapele și țintele 
relevante, fie parțial, fie în totalitate, din 
cauza unor circumstanțe obiective, 
inclusiv a unor circumstanțe excepționale 
reprezentate de o situație de urgență care 
afectează statul membru respectiv sau 
Uniunea în ansamblu, necesitând 
intervenția de urgență a statului membru 
respectiv sau reziliența la șocuri de 
amploare, statul membru în cauză poate 
adresa Comisiei o cerere motivată de 
modificare a deciziei menționate în 
articolul 12 alineatul (1). În acest sens, 
statul membru poate propune o serie 
modificată de angajamente în materie de 
reformă.

Or. en

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor celui de-
al doilea paragraf al articolului 12 
alineatul (3), statul membru în cauză 
raportează cu regularitate, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în vederea 
îndeplinirii angajamentelor în materie de 
reformă. În acest sens, statele membre sunt 
invitate să utilizeze conținutul programelor 
naționale de reformă ca instrument de 
raportare cu privire la progresele 
înregistrate în vederea realizării reformelor. 
Acordurile detaliate și calendarul de 
raportare, inclusiv modalitatea de a oferi 
Comisiei acces la datele subiacente 
relevante sunt stabilite în decizia 
menționată la articolul 12 alineatul (1).

Fără a aduce atingere articolului 12 
alineatul (3), statul membru în cauză 
raportează cu regularitate, în cadrul 
procesului semestrului european, cu privire 
la progresele înregistrate în vederea 
îndeplinirii angajamentelor în materie de 
reformă. În acest sens, statele membre 
utilizează conținutul programelor naționale 
de reformă ca instrument de raportare cu 
privire la progresele înregistrate în vederea 
realizării reformelor. Acordurile detaliate și 
calendarul de raportare, inclusiv 
modalitatea de a oferi Comisiei acces la 
datele subiacente relevante sunt stabilite în 
decizia menționată la articolul 12 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O contribuție financiară acordată 
unui stat membru în cadrul instrumentului 
de realizare a reformelor ia forma unei 
finanțări nelegate de costuri, menționată la 
articolul 125 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul financiar; aceasta este 
gestionată în conformitate cu normele de 
gestiune directă stabilite în regulamentul 
respectiv și nu necesită cofinanțare 
națională.

1. O contribuție financiară acordată 
unui stat membru în cadrul instrumentului 
de convergență și reformă ia forma unei 
finanțări nelegate de costuri, menționată la 
articolul 125 alineatul (1) litera (a) din 
Regulamentul financiar; aceasta este 
gestionată în conformitate cu normele de 
gestiune directă stabilite în regulamentul 
respectiv și nu necesită cofinanțare 
națională.

Or. en

Amendamentul 136

Propunere de regulament
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Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În plus față de articolul 12 
alineatul (4) din Regulamentul financiar, 
creditele de angajament neutilizate în 
temeiul prezentului regulament sunt 
reportate automat și pot fi angajate până 
la 31 decembrie 2027. Sumele reportate 
sunt primele utilizate în exercițiul 
financiar următor.

Or. en

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16 eliminat
Durabilitatea reformelor

1. Un stat membru rambursează 
Comisiei orice contribuție financiară 
plătită acestuia conform articolului 15 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 sau modificat 
semnificativ în statul membru în cauză.
2. Următoarele cazuri reprezintă o 
modificare semnificativă a condițiilor 
care au permis plata:
(a) elementele care au condus la 
îndeplinirea angajamentelor în materie de 
reformă s-au inversat; sau
(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 
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membru în cauză posibilitatea de a-și 
prezenta observațiile în termen de două 
luni de la comunicarea concluziilor sale.

Or. en

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care statul membru în 
cauză și-a dat consimțământul, Comisia 
poate desfășura activități de comunicare 
pentru a asigura vizibilitatea finanțării din 
partea Uniunii pentru sprijinul financiar 
prevăzut în pachetul de angajamente în 
materie de reformă.

2. În cazul în care statul membru în 
cauză și-a dat consimțământul, Comisia 
poate desfășura activități de comunicare 
pentru a asigura vizibilitatea finanțării din 
partea Uniunii pentru sprijinul financiar 
prevăzut în pachetul de angajamente în 
materie de reformă, inclusiv prin activități 
de comunicare comune cu autoritățile 
naționale implicate.

Or. en

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) proiecte de comunicare pentru 
învățare, 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, 
comunicarea prin rețelele sociale; și

(h) proiecte de comunicare pentru 
învățare, cooperare, creșterea gradului de 
sensibilizare, activități de diseminare și 
schimb de bune practici, inclusiv prin 
vizite de studiu tehnice în statele membre 
care au aplicat reforme similare; 
organizarea de campanii de sensibilizare și 
de informare, de campanii media și 
evenimente, inclusiv comunicare 
instituțională și, după caz, comunicarea 
prin rețelele sociale;

Or. en
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Amendamentul 140

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) elaborarea și publicarea de 
materiale pentru diseminarea de informații 
și diseminarea rezultatelor programului, 
inclusiv prin dezvoltarea, utilizarea și 
întreținerea de sisteme și instrumente 
bazate pe tehnologiile informației și 
comunicațiilor.

(i) elaborarea și publicarea de 
materiale pentru diseminarea de informații 
și diseminarea rezultatelor programului, 
inclusiv prin dezvoltarea, utilizarea și 
întreținerea de sisteme și instrumente 
bazate pe tehnologiile informației și 
comunicațiilor; și

Or. en

Amendamentul 141

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) orice altă activitate relevantă ce 
sprijină obiectivele generale și specifice 
prevăzute la articolele 4 și 5.

Or. en

Amendamentul 142

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin tehnic în cadrul acestui 
instrument prezintă Comisiei o cerere de 
sprijin tehnic în care identifică domeniile 
de politică și prioritățile privind sprijinul 
care intră în sfera de aplicare a 
programului, astfel cum se prevede la 

1. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin tehnic în cadrul acestui 
instrument prezintă Comisiei o cerere de 
sprijin tehnic în care identifică domeniile 
de politică și prioritățile privind sprijinul 
care intră în sfera de aplicare a 
programului, astfel cum se prevede la 
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articolul 6. Comisia organizează cereri de 
propuneri în cadrul instrumentului de 
sprijin tehnic, care vor stabili termene 
adecvate pentru depunerea cererilor. 
Comisia poate oferi orientări privind 
principalele elemente care trebuie să 
figureze într-o cerere de sprijin.

articolul 6. Comisia organizează cereri de 
propuneri în cadrul instrumentului de 
sprijin tehnic, care vor stabili termene 
adecvate pentru depunerea cererilor. 
Comisia poate oferi orientări privind 
principalele elemente care trebuie să 
figureze într-o cerere de sprijin și poate 
promova și încuraja mai mult utilizarea 
sprijinului tehnic de către statele membre 
cu necesități importante.

Or. en

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Articolul 19 – 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 obține 
creștere economică durabilă și crearea de 
locuri de muncă;

(a) punerea în aplicare a unor reforme 
de către statele membre, întreprinse din 
proprie inițiativă, în special pentru a obține 
creștere economică durabilă și incluzivă, 
crearea de locuri de muncă de înaltă 
calitate și incluziunea socială;

Or. en

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) punerea în aplicare a unor reforme 
pentru promovarea creșterii 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 
în contextul proceselor de guvernanță 
economică, în special în contextul 
semestrului european sau al acțiunilor 
legate de punerea în aplicare a dreptului 
Uniunii;

Or. en
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Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) elaborarea unei propuneri de 
angajamente în materie de reformă și 
punerea în aplicare a angajamentelor în 
materie de reformă asumate de statele 
membre;

(d) elaborarea unei propuneri și 
punerea în aplicare a pachetelor în cadrul 
instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate, precum și a 
angajamentelor de reformă asumate în 
temeiul instrumentului de convergență și 
reformă;

Or. en

Amendamentul 146

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) punerea în aplicare a unor reforme 
care sunt relevante pentru pregătirea 
aderării la zona euro a statelor membre a 
căror monedă nu este euro și care au luat 
măsuri demonstrabile în direcția adoptării 
monedei unice într-un anumit interval de 
timp.

(e) punerea în aplicare a unor reforme 
care sunt relevante pentru pregătirea 
aderării la zona euro a statelor membre 
care și-au asumat angajamente de 
reformă în cadrul instrumentului de 
convergență și reformă; și

Or. en

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) acțiuni care pot contribui la 
realizarea Obiectivelor de dezvoltare 
durabilă ale ONU și la transpunerea în 
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practică a principiilor Pilonului european 
al drepturilor sociale.

Or. en

Amendamentul 148

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Planul de sprijin și de cooperare 
menționat la alineatul (3) identifică, în mod 
separat de alt sprijin tehnic, măsurile legate 
de pregătirea pentru aderarea la zona 
euro, în temeiul articolului 32. Planul 
identifică, de asemenea, în mod separat, 
măsurile legate de angajamentele în 
materie de reformă asumate de statele 
membre în temeiul articolelor 13 și 29.

4. Planul de sprijin și de cooperare 
menționat la alineatul (3) identifică, în mod 
separat de alt sprijin tehnic, măsurile legate 
de propunerile de pachete prezentate în 
cadrul instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate și 
propunerile de angajamente de reformă 
asumate în temeiul instrumentului de 
convergență și reformă.

Or. en

Amendamentul 149

Propunere de regulament
Articolul 20 – 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 prevăzute în planurile 
de cooperare și sprijin.

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

Or. en

Amendamentul 150
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Propunere de regulament
Articolul 21 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alte contribuții financiare la instrumentul 
de sprijin tehnic

Transferuri de resurse către instrumentul 
de sprijin tehnic

Or. en

Amendamentul 151

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pe lângă pachetul financiar 
prevăzut la articolul 7 alineatul (2) 
litera (b) și litera (c) punctul (ii), bugetul 
pentru sprijin tehnic din cadrul 
programului poate fi finanțat prin 
contribuții suplimentare voluntare din 
partea statelor membre.

1. Pe lângă pachetul financiar 
prevăzut la articolul 7 alineatul (2) din 
prezentul regulament, bugetul pentru 
sprijin tehnic din cadrul programului poate 
fi finanțat prin transferuri voluntare din 
statele membre, realizate în conformitate 
cu articolul 21 din Regulamentul (UE) 
.../.... [succesorul RDC] și urmând 
procedura prevăzută la articolul respectiv, 
conform dispozițiilor articolului 7 
alineatul (4) din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 152

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Contribuțiile suplimentare 
voluntare menționate la alineatul (1) pot 
fi formate din contribuții făcute în 
conformitate cu articolul 100 din 
Regulamentul [succesorul RDC] și 
conform procedurii prevăzute în articolul 
respectiv, astfel cum se menționează la 

eliminat
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articolul 7 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 153

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Sprijinul tehnic poate fi acordat, de 
asemenea, de experți individuali, care pot 
fi invitați să participe la anumite activități 
organizate în cadrul Programului ori de 
câte ori acest lucru este necesar pentru 
atingerea obiectivelor specifice prevăzute 
la articolul 5 alineatul (2) litera (b) și 
litera (c) punctul (ii).

4. Sprijinul poate fi acordat, de 
asemenea, de experți individuali, care pot 
fi invitați să participe la anumite activități 
organizate în cadrul programului ori de 
câte ori acest lucru este necesar pentru 
atingerea obiectivelor specifice prevăzute 
la articolul 5.

Or. en

Amendamentul 154

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În vederea punerii în aplicare a 
instrumentului de sprijin tehnic în cadrul 
programului, Comisia adoptă, prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 36a, programe 
de lucru și informează Parlamentul 
European și Consiliul cu privire la acestea.

Or. en

Amendamentul 155

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de lucru stabilesc alocarea 
pentru instrumentul de sprijin tehnic. 
Acestea stabilesc, de asemenea, măsurile 
necesare pentru punerea lor în aplicare, în 
conformitate cu obiectivele generale și 
specifice menționate la articolul 4 
litera (b) și la articolul 5 alineatul (2) 
litera (b) și litera (c) punctul (ii) și 
criteriile de selecție și de atribuire de 
granturi, precum și toate elementele 
prevăzute în Regulamentul financiar.

Programele de lucru stabilesc alocarea 
pentru instrumentul de sprijin tehnic. 
Acestea stabilesc, de asemenea, măsurile 
necesare pentru punerea lor în aplicare, în 
conformitate cu obiectivele generale și 
specifice menționate la articolele 4 și 5 și 
criteriile de selecție și de atribuire de 
granturi, precum și toate elementele 
prevăzute în Regulamentul financiar.

Or. en

Amendamentul 156

Propunere de regulament
Capitolul IV

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 157

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În legătură cu activitățile de sprijin 
financiar, raportul anual include informații 
cu privire la progresele înregistrate în 
privința angajamentelor în materie de 
reformă de către statele membre în cauză 
în cadrul instrumentului de realizare a 
reformelor. De asemenea, raportul anual 
include informații echivalente cu privire la 
punerea în aplicare a componentei de 

În legătură cu activitățile de sprijin 
financiar, raportul anual include informații 
cu privire la progresele înregistrate în 
privința pachetelor statelor membre în 
cauză în cadrul instrumentului bugetar 
pentru convergență și competitivitate. De 
asemenea, raportul anual include informații 
cu privire la progresele înregistrate în 
privința angajamentelor de reformă ale 
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sprijin financiar în cadrul mecanismului 
de convergență.

statelor membre în cauză în cadrul 
instrumentului de convergență și reformă.

Or. en

Amendamentul 158

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) planurile de sprijin și de cooperare 
menționate la articolul 19 alineatul (3); și

(c) planurile de sprijin și de cooperare 
menționate la articolul 19 alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 159

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) măsurile speciale adoptate în 
temeiul articolului 23 alineatul (6).

(d) măsurile speciale adoptate în 
temeiul articolului 23 alineatul (6); și

Or. en

Amendamentul 160

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) punerea în aplicare a măsurilor de 
sprijin.

Or. en



PE648.526v01-00 104/142 PR\1201180RO.docx

RO

Amendamentul 161

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Comisia prezintă Parlamentului 
European, Consiliului, Comitetului 
Economic și Social European și 
Comitetului Regiunilor un raport de 
evaluare independentă la jumătatea 
perioadei cu privire la program în termen 
de cel mult patru ani de la începerea 
punerii în aplicare a programului și un 
raport de evaluare ex post independentă cu 
privire la program în termen de cel mult 
patru ani de la sfârșitul perioadei 
specificate la articolul 1.

1. Până la [patru ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport de evaluare 
independentă la jumătatea perioadei cu 
privire la program și un raport de evaluare 
ex post independentă cu privire la program 
în termen de cel mult patru ani de la 
sfârșitul perioadei specificate la articolul 1.

Or. en

Amendamentul 162

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Evaluarea acoperă instrumentul de 
realizare a reformelor, instrumentul de 
sprijin tehnic și mecanismul de 
convergență.

2. Evaluările acoperă instrumentul 
bugetar pentru convergență și 
competitivitate, instrumentul de 
convergență și reformă și instrumentul de 
sprijin tehnic.

Or. en

Amendamentul 163

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul de evaluare la jumătatea 
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perioadei este însoțit, după caz, de o 
propunere de modificare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 164

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Rapoartele de evaluare se transmit 
Comitetului Economic și Social European 
și Comitetului Regiunilor.

Or. en

Amendamentul 165

Propunere de regulament
Capitolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL Va
EXERCITAREA DELEGĂRII DE 
COMPETENȚE
Articolul 36a
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 7j 
alineatul (1), la articolul 12 alineatul (1) 
și la articolul 23 alineatul (5) se conferă 
Comisiei până la 31 decembrie 2028.
3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 7j alineatul(1), la 
articolul 12 alineatul (1) și la articolul 23 
alineatul (5) poate fi revocată oricând de 
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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 7j alineatul (1), al articolului 
12 alineatul (1) și al articolului 23 
alineatul (5) intră în vigoare în cazul în 
care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecții 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 
obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu trei luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 166

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pachetul financiar al programului, 
menționat la articolul 7 alineatul (2) 

2. Pachetul financiar al 
instrumentului de sprijin tehnic, 
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litera (b) și la articolul 7 alineatul (2) 
litera (c) punctul (ii), poate acoperi, de 
asemenea, cheltuielile de asistență tehnică 
și administrativă, inclusiv cele legate de 
activitățile de monitorizare, comunicare și 
evaluare impuse în temeiul Regulamentului 
(UE) 2017/825 și care nu sunt finalizate 
până la 31 decembrie 2020.

menționat la articolul 7 alineatul (2) poate 
acoperi, de asemenea, cheltuielile de 
asistență tehnică și administrativă, inclusiv 
cele legate de activitățile de monitorizare, 
comunicare și evaluare impuse în temeiul 
Regulamentului (UE) 2017/825 și care nu 
sunt finalizate până la 31 decembrie 2020.

Or. en

Amendamentul 167

Propunere de regulament
Anexa -1 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA -1 (nouă)
Metodologia pentru calcularea contribuției financiare maxime pentru fiecare stat membru 
în cadrul instrumentului bugetar pentru convergență și competitivitate
Prezenta anexă stabilește metodologia pentru calcularea contribuției financiare maxime 
disponibile pentru fiecare stat membru în cadrul instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate, astfel cum se menționează la articolul 7e. Metodologia 
asigură un nivel minim de contribuție pentru fiecare stat membru.
Contribuția financiară maximă a unui stat membru în cadrul instrumentului bugetar ( ) 𝑴𝑭𝑪𝒊
pentru convergență și competitivitate este definită după cum urmează: 

=𝑴𝑭𝑪𝒊 𝜶𝒊 ∗ (
𝑭𝑺
𝟐 )

unde:
FS (sprijin financiar) reprezintă pachetul financiar disponibil în cadrul instrumentului 
bugetar pentru convergență și competitivitate, astfel cum se menționează la articolul 7 
alineatul (2); și

 reprezintă cheia de contribuție a statului membru i, definită astfel:𝜶𝒊

 = 𝜶𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

∑𝟏𝟗
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

Unde:
 reprezintă cheia de contribuție a țării i,𝜶𝒊
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 reprezintă produsul intern brut pe cap de locuitor al țării i, în 2018,𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

 reprezintă produsul intern brut mediu ponderat pe cap de locuitor al statelor 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

membre ale ZE-19 în 2018,
 reprezintă populația totală a țării i în 2018,𝒑𝒐𝒑𝒊

 reprezintă populația totală a statelor membre ale ZE-19 în 2018.𝒑𝒐𝒑𝑬𝑨

Aplicarea metodologiei va avea ca rezultat cota și suma prezentate în continuare pentru 
contribuția financiară maximă per stat membru în cadrul instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate, care ar fi disponibile pentru fiecare stat membru în fiecare 
etapă și în cadrul fiecărei cereri de propuneri a procesului de alocare descris la 
articolul 7f:
[suma urmează a fi adăugată ulterior]
Cheia de contribuție pentru calcularea sprijinului maxim (% din total)

BE 2,64
DE 18,78

EE 0,62

IE 0,67

EL 5,69

ES 16,52

FR 17,58

IT 19,00

CY 0,33

LV 1,15

LT 1,59

LU 0,06

MT 0,17

NL 3,51

AT 1,85

PT 4,79

SI 0,86

SK 3,00

FI 1,20

Total 100,00

Apendice: ajustare proporțională a contribuției financiare (articolul 7f)
Prezentul apendice prezintă metoda de stabilire a contribuției financiare alocate statelor 
membre în cazul în care suma rămasă pusă la dispoziție pentru alocare în cadrul 
procesului de alocare, care este disponibilă în cadrul unei cereri de propuneri organizate 
după sfârșitul celei de a doua perioade de 24 de luni, nu este suficientă pentru a acoperi 
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contribuțiile financiare către statele membre care au prezentat o propunere câștigătoare în 
cadrul unei cereri de propuneri (în cadrul instrumentului bugetar pentru convergență și 
competitivitate).
În acest caz, contribuția financiară alocată statului membru i se calculează după cum 
urmează:

𝑭𝑪𝒊 × 𝜸

Unde:
FCi este contribuția financiară alocată statului membru I stabilită pe baza criteriilor 
menționate la articolul 7i și

 reprezintă coeficientul de ajustare, definit ca:𝜸

𝜸 =
𝑹𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒎𝒐𝒖𝒏𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒂𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒆 

∑
𝒊
𝑭𝑪𝒊

unde i se referă la toate statele membre care au prezentat o propunere în cadrul cererii de 
propuneri.

Or. en

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Anexa I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calcularea contribuției financiare maxime 
pentru fiecare stat membru

Calcularea contribuției financiare maxime 
pentru fiecare stat membru în cadrul 
instrumentului de convergență și reformă

Or. en

Amendamentul 169

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta anexă stabilește metodologia de 
calcul al contribuției financiare maxime 
disponibile pentru fiecare stat membru în 
cadrul Instrumentului de sprijin financiar, 

Prezenta anexă stabilește metodologia de 
calcul al contribuției financiare maxime 
disponibile pentru fiecare stat membru în 
cadrul instrumentului de convergență și 



PE648.526v01-00 110/142 PR\1201180RO.docx

RO

astfel cum se menționează la articolul 9, 
și contribuția financiară maximă 
disponibilă pentru fiecare stat membru în 
cadrul componentei de sprijin financiar a 
Instrumentului de sprijin pentru 
convergență, astfel cum se menționează la 
articolul 26.

reformă, astfel cum se menționează la 
articolul 9.

Or. en

Amendamentul 170

Propunere de regulament
Anexa I – rubrica 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul de realizare a reformelor Instrumentul de convergență și reformă

Or. en

Amendamentul 171

Propunere de regulament
Anexa I – rubrica 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuția financiară maximă a unui stat 
membru în cadrul instrumentului de 
realizare a reformelor este definită după 
cum urmează:

Contribuția financiară maximă ( ) a 𝑴𝑭𝑪𝒊
unui stat membru în cadrul instrumentului 
de convergență și reformă este definită 
după cum urmează:

𝜶𝒊 × 𝑭𝑺
𝑴𝑭𝑪𝒊 = 𝜶𝒊 ×

𝑭𝑺
𝟑

unde: Unde:

FS (sprijin financiar) reprezintă pachetul 
financiar disponibil în cadrul 
instrumentului de realizare a reformelor, 
astfel cum se menționează la articolul 7 
alineatul (2) litera (a); și

FS (sprijin financiar) reprezintă pachetul 
financiar disponibil în cadrul 
instrumentului de convergență și reformă, 
astfel cum se menționează la articolul 7 
alineatul (2) litera (a); și

cheia de contribuție a statului membru, i, 
αi, este definită astfel:

cheia de contribuție a statului membru, i, 
αi, este definită astfel:
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𝜶𝒊 =
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑬𝑼  = 𝛂𝒊

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

∑𝟔
𝒊 = 𝟏

𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪
𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆

𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

∗
𝒑𝒐𝒑𝒊

𝒑𝒐𝒑𝑵𝑬𝑨

Unde:
 reprezintă cheia de contribuție a țării i,𝜶𝒊

reprezintă produsul intern brut pe 𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝒊

cap de locuitor al țării i, în 2018,
 reprezintă produsul 𝑮𝑫𝑷 𝑷𝑪

𝑵𝑬𝑨𝒂𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆
intern brut mediu ponderat pe cap de 
locuitor al statelor membre eligibile din 
afara zonei euro în 2018,

 este populația totală a statului i,𝑝𝑜𝑝𝑖  reprezintă populația totală a țării i în 𝑝𝑜𝑝𝑖
2018,

 este populația totală a tuturor 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
statelor membre ale UE-27.

 reprezintă populația totală a statelor 𝑝𝑜𝑝𝐸𝑈
membre eligibile din afara zonei euro în 
2018.

Or. en

Amendamentul 172

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea acestei formule are ca rezultat 
cota și suma prezentate în continuare 
pentru contribuția financiară maximă în 
cadrul instrumentului de realizare a 
reformelor, care ar fi disponibile pentru 
fiecare stat membru în fiecare etapă și 
fiecare cerere de propuneri a procesului de 
alocare descris la articolul 10:

Aplicarea acestei formule are ca rezultat 
cota și suma prezentate în continuare 
pentru contribuția financiară maximă în 
cadrul instrumentului de convergență și 
reformă, care ar fi disponibile pentru 
fiecare stat membru în fiecare etapă și 
fiecare cerere de propuneri a procesului de 
alocare descris la articolul 10:

Or. en

Amendamentul 173

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 3 – tabelul -1 (nou)
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Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tabelul -1 (nou)
Cheia de contribuție pentru calcularea sprijinului maxim (% din total)

BG 11,72
CZ 7,07
DK 1,47
HR 4,26
HU 9,43
PL 38,69
RO 24,47
SE 2,89

Total 100,00
[sumele urmează a fi adăugate ulterior]

Or. en

Amendamentul 174

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 3 – tabelul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 175

Propunere de regulament
Anexa I – rubrica 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Componenta de sprijin financiar din eliminat
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cadrul Mecanismului de convergență

Or. en

Amendamentul 176

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 177

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul apendice prezintă metoda de 
stabilire a contribuției financiare alocate 
statelor membre în cazul în care suma 
rămasă din pachetul global, care este 
disponibilă în cadrul unei cereri de 
propuneri organizate după sfârșitul 
primelor douăzeci de luni, nu este 
suficientă pentru acoperirea contribuțiilor 
financiare pentru statele membre care au 
prezentat o propunere în cadrul unei cereri 
de propuneri (fie în cadrul instrumentului 
de realizare a reformelor, fie în cadrul 
componentei de sprijin financiar a 
Mecanismului de convergență).

Prezentul apendice prezintă metoda de 
stabilire a contribuției financiare alocate 
statelor membre în cazul în care suma 
rămasă din pachetul global, care este 
disponibilă în cadrul unei cereri de 
propuneri organizate după sfârșitul celei de 
a doua perioade de 36 de luni, nu este 
suficientă pentru acoperirea contribuțiilor 
financiare pentru statele membre care au 
prezentat o propunere în cadrul unei cereri 
de propuneri în cadrul instrumentului de 
convergență și reformă.

Or. en

Amendamentul 178

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 6 –subparagraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

𝐹𝐶𝑖 = (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺), 𝒐𝒓 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐 , 𝒐𝒓(𝜷
𝒊

× 𝑪𝑭), 𝒐𝒓 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐
𝐹𝐶𝑖 = 𝑴𝑭𝑪𝒊 

Or. en

Amendamentul 179

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

atunci când propunerea de (𝜶𝒊 × 𝑭𝑺) 
reformă a statului membru în cadrul 
instrumentului de realizare a reformelor a 
fost evaluată ca fiind în deplină 
conformitate cu criteriile stabilite la 
articolul 11 alineatul (7), beneficiind, prin 
urmare, de contribuția financiară maximă; 

atunci când propunerea de reformă a 𝑴𝑭𝑪𝒊
statului membru în cadrul instrumentului 
de convergență și reformă a fost evaluată 
ca fiind în deplină conformitate cu criteriile 
stabilite la articolul 11a alineatul (3), 
beneficiind, prin urmare, de contribuția 
financiară maximă;

Or. en

Amendamentul 180

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

atunci când propunerea de reformă 
𝜶𝒊 × 𝑭𝑺

𝟐  
a statului membru în cadrul 
instrumentului de realizare a reformelor a 
fost evaluată ca fiind în deplină 
conformitate cu criteriile stabilite la 
articolul 11 alineatul (7), beneficiind, prin 
urmare, de contribuția financiară 
maximă;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 181

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

atunci când propunerea de (𝜷𝒊 × 𝑪𝑭) 
reformă a statului membru în cadrul 
componentei de sprijin financiar a 
Mecanismului de convergență a fost 
evaluată ca fiind în deplină conformitate 
cu criteriile stabilite la articolul 11 
alineatul (7) și la articolul 27 
alineatul (3), beneficiind, prin urmare, de 
contribuția financiară maximă; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 182

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 7 – liniuța 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

atunci când propunerea de reformă 
𝜷𝒊 × 𝑪𝑭

𝟐  
a statului membru în cadrul componentei 
de sprijin financiar a Mecanismului de 
convergență a fost evaluată ca fiind 
satisfăcătoare în conformitate cu criteriile 
stabilite la articolul 11 alineatul (7) și la 
articolul 27 alineatul (3), beneficiind, prin 
urmare, de jumătate din contribuția 
financiară maximă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 183

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Scopul acestor orientări privind evaluarea 
este de a servi Comisiei, împreună cu 
prezentul regulament, ca bază pentru a 
evalua - în mod transparent și echitabil - 
propunerile de angajamente de reformă 
prezentate de statele membre și de a stabili 
contribuția financiară în conformitate cu 
obiectivele și cu orice alte cerințe relevante 
prevăzute în prezentul regulament în 
momentul punerii în aplicare a 
instrumentului de realizare a reformelor și 
a componentei de sprijin financiar a 
Mecanismului de convergență. Orientările 
de față reprezintă, în special, baza aplicării 
criteriilor de evaluare și a stabilirii 
contribuției financiare, astfel cum se 
menționează la articolul 11 alineatul (7) și 
la articolul 12 alineatul (2) și, respectiv, la 
articolul 28.

Scopul acestor orientări privind evaluarea 
este de a servi Comisiei, împreună cu 
prezentul regulament, ca bază pentru a 
evalua - în mod transparent și echitabil - 
propunerile de pachete de reformă și de 
investiții prezentate de statele membre în 
cadrul instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate și 
angajamentele de reformă prezentate de 
statele membre în cadrul instrumentului de 
convergență și reformă și de a stabili 
contribuția financiară în conformitate cu 
obiectivele și cu orice alte cerințe relevante 
prevăzute în prezentul regulament. 
Orientările de față reprezintă, în special, 
baza aplicării criteriilor de evaluare și a 
stabilirii contribuției financiare, astfel cum 
se menționează la articolul 7i 
alineatul (3), la articolul 7j alineatul (2), la 
articolul 11a alineatul (3) și, respectiv, la 
articolul 12 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 184

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Astfel, orientările nu se aplică nici 
Instrumentului de asistență tehnică, nici 
componentei de asistență tehnică a 
Mecanismului de convergență. Prin 
urmare, acestea nu se aplică evaluării 
solicitărilor de asistență tehnică 
menționate la articolele 19 și 31.

eliminat

Or. en

Amendamentul 185

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 - paragraful 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să ofere îndrumări suplimentare 
privind procesul de evaluare a propunerilor 
de angajamente de reformă prezentate de 
statele membre;

(a) să ofere îndrumări suplimentare 
privind procesul de evaluare a propunerilor 
de pachete și de angajamente de reformă 
prezentate de statele membre;

Or. en

Amendamentul 186

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 - paragraful 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să definească legătura dintre 
evaluarea care trebuie efectuată de Comisie 
în temeiul criteriilor de evaluare și 
stabilirea contribuției financiare care 
urmează să fie inclusă în decizia Comisiei 
în legătură cu angajamentele de reformă 
selectate.

(c) să definească legătura dintre 
evaluarea care trebuie efectuată de Comisie 
în temeiul criteriilor de evaluare și 
stabilirea contribuției financiare care 
urmează să fie inclusă în decizia Comisiei 
în legătură cu pachetele și angajamentele 
de reformă selectate.

Or. en

Amendamentul 187

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 1 - paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orientările sunt un instrument menit să 
faciliteze evaluarea de către Comisie a 
propunerilor de angajamente de reformă 
prezentate de statele membre și să asigure 
că instrumentul de realizare a reformelor 
și componenta de sprijin financiar a 
Mecanismului de convergență oferă 
stimulente financiare pentru punerea în 
aplicare a reformelor care sunt relevante și 
care prezintă o valoare adăugată ridicată, 
asigurând în același timp un tratament egal 

Orientările sunt un instrument menit să 
faciliteze evaluarea de către Comisie a 
propunerilor de angajamente de reformă 
prezentate de statele membre și să asigure 
că instrumentul bugetar pentru 
convergență și competitivitate și 
instrumentul de convergență și reformă 
oferă stimulente financiare pentru punerea 
în aplicare a reformelor care sunt relevante 
și care prezintă o valoare adăugată ridicată, 
asigurând în același timp un tratament egal 
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între statele membre. între statele membre.

Or. en

Amendamentul 188

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 11, un stat 
membru care dorește să beneficieze de 
sprijin în cadrul instrumentului de realizare 
a reformelor prezintă Comisiei o propunere 
de angajamente de reformă. Propunerea 
trebuie să fie motivată și justificată în mod 
corespunzător și să conțină toate 
elementele menționate la articolul 11 
alineatul (3). În vederea elaborării de 
propuneri de înaltă calitate privind 
angajamentele de reformă, Comisia poate 
organiza sesiuni de consiliere reciprocă 
pentru a permite statului membru în cauză 
să beneficieze de experiența altor state 
membre înainte de depunerea propunerii.

În conformitate cu articolul 7h, un stat 
membru care dorește să beneficieze de 
sprijin în cadrul instrumentului bugetar 
pentru convergență și competitivitate 
prezintă Comisiei o propunere coerentă de 
reforme și investiții eligibile. În 
conformitate cu articolul 11, un stat 
membru care dorește să beneficieze de 
sprijin în cadrul instrumentului de 
convergență și reformă prezintă Comisiei 
o propunere de angajamente de reformă. 
Propunerea trebuie să fie motivată și 
justificată în mod corespunzător și să 
conțină toate elementele menționate la 
articolul 7h și, respectiv, la articolul 11. În 
vederea elaborării de propuneri de înaltă 
calitate privind angajamentele de reformă, 
Comisia poate organiza sesiuni de 
consiliere reciprocă pentru a permite 
statului membru în cauză să beneficieze de 
experiența altor state membre înainte de 
depunerea propunerii.

Or. en

Amendamentul 189

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Procesul de evaluare este realizat de către 
Comisie în strânsă cooperare cu statul 

Comisia realizează procesul de evaluare în 
strânsă cooperare cu statul membru în 
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membru în cauză. Comisia poate face 
observații sau solicita informații 
suplimentare. Statul membru în cauză 
furnizează informațiile suplimentare 
solicitate și poate revizui propunerea, dacă 
este cazul, înainte de depunerea oficială a 
acesteia. Comisia ține seama de justificarea 
și de elementele furnizate de statul membru 
în cauză, precum și de orice alte informații 
relevante.

cauză. Comisia poate face observații sau 
solicita informații relevante suplimentare. 
Statul membru în cauză furnizează 
informațiile suplimentare solicitate și poate 
revizui propunerea, dacă este cazul, înainte 
de depunerea oficială a acesteia. Comisia 
ține seama de justificarea și de elementele 
furnizate de statul membru în cauză, 
precum și de orice alte informații relevante.

Or. en

Amendamentul 190

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 - paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 12 
alineatul (1), Comisia efectuează evaluarea 
și adoptă o decizie prin intermediul unui 
act de punere în aplicare în termen de 
patru luni de la depunerea oficială a 
propunerii de angajamente de reformă de 
către statul membru în cauză.

În conformitate cu articolul 7i și cu 
articolul 11a, Comisia efectuează 
evaluarea și adoptă o decizie prin 
intermediul unui act delegat în 
conformitate cu articolul 7j și cu articolul 
12 în termen de patru luni de la depunerea 
oficială a propunerii de către statul 
membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 191

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 - paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul evaluării propunerilor de 
angajamente în materie de reformă 
prezentate de statele membre, Comisia 
poate fi asistată de experți.

În scopul evaluării propunerilor prezentate 
de statele membre, Comisia poate fi 
asistată de experți.

Or. en
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Amendamentul 192

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 - paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Independent de evaluarea efectuată de 
Comisie, Comitetul pentru politică 
economică, instituit prin 
Decizia 2000/604/CE a Consiliului36, 
poate, de asemenea, să emită un aviz cu 
privire la propunerile de angajamente de 
reformă prezentate de statele membre.

eliminat

_________________
36 Decizia Consiliului din 
29 septembrie 2000 privind componența și 
statutul Comitetului de politică economică 
(2000/604/CE) (JO L 257, 11.10.2000, pp. 
28–31).

Or. en

Amendamentul 193

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 2 - paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia Comisiei stabilește angajamentele 
de reformă care urmează să fie puse în 
aplicare de statul membru în cauză, 
inclusiv etapele și obiectivele acestora. 
Aceasta prevede perioada de punere în 
aplicare a angajamentelor de reformă, 
care nu poate depăși trei ani de la 
adoptarea deciziei. De asemenea, decizia 
stabilește calendarul și modalitățile 
detaliate de raportare de către statul 
membru în cauză în cadrul procesului 
semestrului european și indicatorii 
relevanți privind realizarea etapelor și a 
obiectivelor, precum și modalitățile prin 

Decizia Comisiei stabilește angajamentele 
de reformă care urmează să fie puse în 
aplicare de statul membru în cauză, 
inclusiv etapele și obiectivele acestora. 
Acesta stabilește perioadele de la 
adoptarea deciziei de punere în aplicare de 
maximum patru ani pentru reforme și de 
maximum șapte ani pentru investițiile din 
cadrul pachetelor și perioada de 
maximum șapte ani de la adoptarea 
deciziei de punere în aplicare a 
angajamentelor de reformă. De asemenea, 
decizia stabilește calendarul și modalitățile 
detaliate de punere în aplicare a 
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care Comisia asigură accesul la datele 
relevante care stau la baza acesteia. În cele 
din urmă, în conformitate cu articolul 12 
alineatul (2), decizia Comisiei stabilește 
contribuția financiară care urmează să fie 
alocată angajamentelor de reformă 
selectate.

pachetului și de raportare în acest sens de 
către statul membru în cauză în cadrul 
procesului semestrului european și 
indicatorii relevanți privind realizarea 
etapelor și a obiectivelor, precum și 
modalitățile prin care Comisia asigură 
accesul la datele relevante care stau la baza 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 194

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 - paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 11 
alineatul (7), Comisia evaluează natura și 
importanța propunerii de angajamente de 
reformă și, în acest scop, ține seama de 
următoarele criterii:

În conformitate cu articolul 7i și cu 
articolul 11a, Comisia evaluează 
propunerea de pachete și de angajamente 
de reformă și, în acest scop, ține seama de 
următoarele patru criterii: eficacitate, 
eficiență, relevanță și coerență.

Or. en

Amendamentul 195

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 - paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă angajamentele în materie de 
reformă:

eliminat

(1)  se preconizează că vor soluționa 
în mod eficace provocările identificate în 
contextul semestrului european, și 
anume:
– în recomandările specifice fiecărei țări 
și în alte documente relevante ale 
semestrului european, adoptate în mod 
oficial de către Comisie; sau
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– după caz, în procedura privind 
dezechilibrele macroeconomice;
(2) reprezintă un pachet cuprinzător 
de reforme;
(3)  se preconizează că vor consolida 
performanța și reziliența economiei 
statului membru în cauză;
(4)  se preconizează că, prin punerea 
lor în aplicare, vor avea un impact de 
durată, după caz, prin consolidarea 
capacității administrative și instituționale 
a statului membru în cauză;
și

Or. en

Amendamentul 196

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 - paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dacă se preconizează că acordurile 
interne propuse de statele membre în 
cauză vor asigura punerea eficientă în 
aplicare a angajamentelor în materie de 
reformă pe o perioadă de maximum trei 
ani, inclusiv etapele și țintele propuse și 
indicatorii aferenți.

eliminat

Or. en

Amendamentul 197

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 - paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ca urmare a procesului de evaluare, 
Comisia acordă note propunerilor de 
angajamente de reformă prezentate de 

Ca urmare a procesului de evaluare, 
Comisia acordă note propunerilor de 
pachete sau de angajamente de reformă 
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statele membre, pentru fiecare criteriu de 
evaluare menționat la articolul 11 
alineatul (7), pentru a evalua natura și 
importanța propunerii în cadrul 
Instrumentului de sprijin financiar și în 
vederea stabilirii alocării financiare în 
conformitate cu articolul 12 alineatul (2).

prezentate de statele membre, pentru 
fiecare criteriu de evaluare menționat la 
articolul 7i și la articolul 11a, pentru a 
evalua natura și importanța propunerii și în 
vederea stabilirii alocării financiare în 
conformitate cu articolul 7j și cu articolul 
12.

Or. en

Amendamentul 198

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 – paragraful 3 – tabelul 1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul
Tabelul 1 (nou)

Criterii Domeniul de aplicare Note
A - În mare măsură

B - Într-o măsură 
moderată

Eficacitatea Propunerea are, în 
termeni neți, un impact 
pozitiv și de durată 
pentru statul membru în 
cauză, ținând seama de 
măsurile de sprijin; C - În mică măsură

Propunerea are un 
impact economic, social 
și, după caz, de mediu în 
statul membru în cauză;
Măsurile propuse de 
statele membre în cauză 
vor asigura o punere în 
aplicare eficace a 
propunerii de pachet, 
inclusiv a etapelor și 
obiectivelor propuse, 
precum și a indicatorilor 
aferenți;
Propunerea va contribui 
în mod eficace la 
convergența și 
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competitivitatea statului 
membru în cursul 
perioadei de punere în 
aplicare și va contribui la 
consolidarea coeziunii;

A - În mare măsură

B - Într-o măsură 
moderată

Eficiența Justificarea oferită de 
statul membru cu privire 
la cuantumul costurilor 
totale estimate ale 
propunerii de pachet 
depuse este rezonabilă și 
plauzibilă;

C - În mică măsură

Proiectele de reformă și 
de investiții preconizate, 
perioada aferentă de 
reformă și de investiții și 
analiza detaliată costuri-
beneficii sunt rezonabile 
și plauzibile;

A - În mare măsură

B - Într-o măsură 
moderată

Coerență Propunerea este coerentă 
în toate domeniile de 
politică în care vor fi 
puse în aplicare 
măsurile; C - În mică măsură

Propunerea este în 
conformitate cu 
angajamentele UE și ale 
statelor membre;

A - În mare măsură 

B - Într-o măsură 
moderată

Relevanța Propunerea este 
compatibilă cu orientările 
strategice definite la 
articolul 2 alineatul (1) 
punctul 5b și în 
conformitate cu 
provocările și prioritățile 
structurale identificate în 
contextul semestrului 
european sau în 
contextul unui program 
de ajustare 
macroeconomică și cu 
alte acțiuni relevante 
legate de punerea în 
aplicare a dreptului 
Uniunii; 

C - În mică măsură

Numai pentru 
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instrumentul de 
convergență și de 
reformă, propunerea 
contribuie la pregătirea 
aderării statului membru 
în cauză la zona euro;

Or. en

Amendamentul 199

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 - paragraful 3 – punctul 3.1

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.1 Se preconizează că angajamentele 
de reformă vor aborda efectiv provocările 
identificate în contextul semestrului 
european

eliminat

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Domeniul de aplicare
— propunerea de angajamente de 
reformă vizează abordarea provocărilor 
identificate în recomandările specifice 
fiecărei țări;
sau
— propunerea de angajamente de 
reformă vizează abordarea provocărilor 
identificate în alte documente relevante 
ale semestrului european adoptate oficial 
de Comisie;
sau
— propunerea de angajamente de 
reformă vizează abordarea provocărilor 
identificate în cadrul procedurii privind 
dezechilibrele macroeconomice;
și
— se preconizează că reformele avute în 
vedere în propunerea de angajamente de 
reformă vor răspunde în mod eficace 
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provocărilor identificate, prin faptul că, 
după finalizarea reformei propuse, aceste 
provocări ar trebui să fie considerate 
soluționate în contextul procesului 
semestrial european.
Note
A - În mare măsură și cu eficacitate 
ridicată
B - În măsură medie și cu eficacitate 
medie
C - În mică măsură și cu eficacitate 
scăzută

Or. en

Amendamentul 200

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 - paragraful 3 – punctul 3.2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.2 Angajamentele de reformă 
reprezintă un pachet cuprinzător de 
reforme

eliminat

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Domeniul de aplicare
— propunerea de angajamente de 
reformă vizează abordarea unui set de 
provocări interconectate pentru statul 
membru (acoperire);
și
— propunerea de angajamente de 
reformă vizează abordarea unor provocări 
care sunt esențiale pentru funcționarea 
economiei statului membru (relevanță).
Note
A - Acoperirea și relevanța reformelor 
sunt mari: angajamentele de reformă 
vizează abordarea mai multor provocări 
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identificate în cadrul recomandărilor 
specifice fiecărei țări sau al procedurii 
privind dezechilibrele macroeconomice;
B - Acoperirea și relevanța sunt medii: 
angajamentele de reformă vizează 
abordarea mai multor provocări 
identificate în cadrul documentelor 
relevante ale semestrului european 
adoptate oficial de Comisie;
C - Acoperirea și relevanța sunt mici: nu 
este îndeplinit niciunul dintre criteriile 
menționate mai sus.

Or. en

Amendamentul 201

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 - paragraful 3 – punctul 3.3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.3 Se preconizează că angajamentele 
de reformă vor consolida performanța și 
reziliența economiei statului membru în 
cauză

eliminat

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Domeniul de aplicare
— propunerea de angajamente de 
reformă vizează îmbunătățirea structurală 
a performanței economiei statului 
membru în cauză;
și
— propunerea de angajamente de 
reformă vizează reducerea vulnerabilității 
la șocuri a economiei statului membru;
sau
— propunerea de angajamente de 
reformă vizează creșterea capacității 
structurilor economice și/sau sociale ale 
statului membru de a se adapta și de a 
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face față șocurilor.
Note
A – Impact preconizat mare asupra 
performanței și rezilienței
B – Impact preconizat mediu asupra 
performanței și rezilienței
C – Impact preconizat mic asupra 
performanței și rezilienței

Or. en

Amendamentul 202

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 - paragraful 3 – punctul 3.4

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.4 Se preconizează că punerea în 
aplicare a reformelor va avea un impact 
de durată, dacă este cazul, prin 
consolidarea capacității instituționale și 
administrative

eliminat

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Domeniul de aplicare
— se preconizează că punerea în aplicare 
a reformelor propuse va determina o 
schimbare structurală la nivelul 
administrației sau al instituțiilor 
relevante;
sau
— se preconizează că punerea în aplicare 
a reformelor propuse va determina o 
schimbare structurală la nivelul politicilor 
relevante;
și
— consolidarea capacității administrative 
poate asigura un impact durabil.
Note
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A - În mare măsură
B - Într-o măsură moderată
C - În mică măsură

Or. en

Amendamentul 203

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 3 - paragraful 3 – punctul 3.5

Textul propus de Comisie Amendamentul

3.5 Se preconizează că măsurile 
interne propuse de statele membre în 
cauză vor asigura o punere în aplicare 
eficace a angajamentelor de reformă pe o 
perioadă maximă de trei ani, incluzând 
etapele și obiectivele propuse, precum și 
indicatorii aferenți.

eliminat

Pentru evaluarea efectuată în temeiul 
acestui criteriu, Comisia ține seama de 
următoarele elemente:
Domeniul de aplicare
— în cadrul statului membru în cauză, o 
structură este însărcinată cu: (i) punerea 
în aplicare a angajamentelor de reformă; 
(ii) monitorizarea progreselor înregistrate 
în ceea ce privește etapele și obiectivele; și 
(iii) raportarea;
și
— etapele și obiectivele propuse sunt 
clare și realiste; indicatorii propuși sunt 
relevanți, acceptabili și fiabili;
și
— măsurile interne generale, propuse de 
statele membre în ceea ce privește 
organizarea (inclusiv asigurarea unei 
alocări suficiente a personalului) a 
punerii în aplicare a angajamentelor de 
reformă, sunt credibile.
Note
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A - Măsuri interne adecvate pentru o 
punere în aplicare eficace
B - Măsuri interne minime pentru o 
punere în aplicare eficace
C - Măsuri interne insuficiente pentru o 
punere în aplicare eficace

Or. en

Amendamentul 204

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 - paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Stabilirea contribuției financiare în cadrul 
Instrumentului de realizare a reformelor

Stabilirea contribuției financiare

Or. en

Amendamentul 205

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 - paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu articolul 12 
alineatul (2), Comisia stabilește contribuția 
financiară ținând seama de natura și de 
importanța reformelor propuse de statul 
membru în cauză, evaluate pe baza 
criteriilor stabilite la articolul 11 
alineatul (7). În acest scop, aceasta aplică 
următoarele criterii:

Comisia stabilește contribuția financiară în 
conformitate cu articolul 7j și cu articolul 
12 .

Or. en

Amendamentul 206

Propunere de regulament
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Anexa II – punctul 4 - paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care propunerea de 
angajamente în materie de reformă 
prezentată de statul membru în cauză 
îndeplinește pe deplin criteriile stabilite la 
articolul 11 alineatul (7), angajamentele 
în materie de reformă sunt considerate ca 
fiind „majore” și se alocă statului 
membru în cauză suma totală a 
contribuției financiare maxime 
menționată la articolul 9;

eliminat

Or. en

Amendamentul 207

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 - paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care propunerea de 
angajamente de reformă prezentată de 
statul membru în cauză este satisfăcătoare 
în conformitate cu criteriile prevăzute la 
articolul 11 alineatul (7), angajamentele 
de reformă sunt considerate 
„semnificative”, iar statului membru în 
cauză i se alocă jumătate din contribuția 
financiară maximă menționată la 
articolul 9;

eliminat

Or. en

Amendamentul 208

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 - paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în cazul în care propunerea de eliminat
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angajamente în materie de reformă 
prezentată de statul membru în cauză nu 
îndeplinește în mod satisfăcător criteriile 
stabilite în articolul 11 alineatul (7), 
statului membru în cauză nu i se alocă 
nicio contribuție financiară.

Or. en

Amendamentul 209

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 - paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În urma procesului de evaluare și luând în 
considerare notele acordate, Comisia alocă 
statelor membre contribuția financiară 
după cum urmează:

În urma procesului de evaluare în 
conformitate cu articolul 7i și cu articolul 
11a și luând în considerare notele acordate, 
Comisia alocă statelor membre contribuția 
financiară după cum urmează:

Or. en

Amendamentul 210

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 - paragraful 2 – rubrica 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Angajamente de reformă majore 
(propunerea respectă pe deplin criteriile de 
evaluare)

Pachetele sau angajamente de reformă 
care respectă criteriile de evaluare

Or. en

Amendamentul 211

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 – paragraful 2 – subparagraful 1 – liniuța 2 a (nouă)



PR\1201180RO.docx 133/142 PE648.526v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

— majoritar note de B comparativ cu A și 
niciun C, sau

Or. en

Amendamentul 212

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 – paragraful 2 – subparagraful 1 – liniuța 2 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

— numai note de B,

Or. en

Amendamentul 213

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 – paragraful 2 – subparagraful 1 – subparagraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

propunerii de reformă i se va aloca 
contribuția financiară maximă.

contribuția financiară se va aloca în cadrul 
instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate după cum 
urmează:

Or. en

Amendamentul 214

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 – paragraful 2 – subparagraful 1 – subparagraful 1 – litera a 
(nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul în care valoarea costurilor 
totale estimate ale propunerii de pachet, 
minus cofinanțarea națională, este egală 
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sau mai mare decât contribuția financiară 
maximă pentru statul membru respectiv, 
menționată la articolul 7e, plus, după caz, 
suplimentul la contribuția financiară 
maximă menționată la articolul 7f, 
contribuția financiară alocată statului 
membru în cauză este egală cu suma 
totală a contribuției financiare maxime 
menționate la articolul 7e, plus, după caz, 
suplimentul la contribuția financiară 
maximă menționată la articolul 7f;

Or. en

Amendamentul 215

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 – paragraful 2 – subparagraful 1 – subparagraful 1 – litera b 
(nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care valoarea costurilor 
totale estimate ale pachetului, minus 
cofinanțarea națională, este mai mică 
decât contribuția financiară maximă 
pentru statul membru respectiv 
menționată la articolul 7e, plus, după caz, 
suplimentul la contribuția financiară 
maximă menționată la articolul 7f, 
contribuția financiară alocată statului 
membru este egală cu cuantumul 
costurilor totale estimate ale propunerii de 
pachet, minus cofinanțarea națională;

Or. en

Amendamentul 216

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 – paragraful 2 – subparagraful 1 – subparagraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

contribuția financiară se va aloca în 
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cadrul instrumentului de convergență și 
reformă după cum urmează:
(a) în cazul în care suma costurilor 
totale estimate ale propunerii de 
angajamente de reformă este egală sau 
mai mare decât contribuția financiară 
maximă pentru statul membru respectiv 
menționată la articolul 9, contribuția 
financiară alocată statului membru în 
cauză este egală cu suma totală a 
contribuției financiare maxime 
menționate la articolul 9;
(b) în cazul în care suma costurilor 
totale estimate ale propunerii de 
angajamente de reformă este mai mică 
decât contribuția financiară maximă 
pentru statul membru respectiv 
menționată la articolul 9, contribuția 
financiară alocată statului membru în 
cauză este egală cu suma totală a 
costurilor estimate pentru propunerea de 
angajamente de reformă;

Or. en

Amendamentul 217

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 - paragraful 2 – rubrica 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Angajamente de reformă semnificative 
(propunerea respectă în mod satisfăcător 
criteriile de evaluare)

eliminat

Or. en

Amendamentul 218

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 - paragraful 2 – subparagraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă nota finală include: eliminat
— majoritar note de B comparativ cu A, și 
niciun C, sau
— numai note de B,
propunerii de reformă i se va aloca 
jumătate din contribuția financiară 
maximă.

Or. en

Amendamentul 219

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 - paragraful 2 – rubrica 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Angajamente de reformă insuficiente 
(propunerea nu respectă în mod 
satisfăcător criteriile de evaluare)

Pachete sau angajamente de reformă care 
nu respectă criteriile de evaluare

Or. en

Amendamentul 220

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 4 – paragraful 2 – subparagraful 3 – subparagraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

propunerii de reformă nu i se va aloca nicio 
contribuție financiară.

propunerii de pachet sau de angajament 
de reformă nu i se va aloca nicio 
contribuție financiară.

Or. en

Amendamentul 221

Propunere de regulament
Anexa II – punctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 222

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul bugetar pentru convergență 
și competitivitate

Or. en

Amendamentul 223

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicatori de realizare:
(a) numărul de propuneri aprobate de 
pachete de reforme și de investiții;
(b) contribuția financiară totală 
alocată propunerii de pachete de reforme 
și investiții;

Or. en

Amendamentul 224

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul



PE648.526v01-00 138/142 PR\1201180RO.docx

RO

Indicatori de rezultat:
(c) numărul de propuneri de pachete 
de reforme și de investiții puse în aplicare.

Or. en

Amendamentul 225

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instrumentul de realizare a reformelor Instrumentul de convergență și reformă

Or. en

Amendamentul 226

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mecanismul de convergență eliminat
— pentru componenta de sprijin 
financiar, aceiași indicatori ca cei 
menționați la literele (a) - (c);
— pentru componenta de asistență 
tehnică, aceiași indicatori ca cei 
menționați la literele (d) - (g);

Or. en

Amendamentul 227

Propunere de regulament
Anexa III – paragraful 6 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Obiectivele stabilite în propunerea de 
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pachete de reforme și investiții care au 
fost realizate, printre altele, datorită 
sprijinului financiar primit în cadrul 
instrumentelor programului;

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Reformele structurale și investițiile sunt esențiale pentru a moderniza economia Uniunii 
Europene, pentru a îmbunătăți capacitatea sa de adaptare la provocări și pentru a accelera 
competitivitatea sa. Competitivitatea și prosperitatea, precum și bunăstarea cetățenilor trebuie 
să fie o prioritate. Investițiile și reformele structurale joacă un rol important în această 
privință, deoarece accelerează procesul de convergență socială și economică ascendentă dintre 
statele membre, atât din zona euro, cât și din afara acesteia, și pot consolida reziliența 
economiilor acestora. Punerea efectivă în aplicare a reformelor structurale este necesară 
pentru consolidarea coeziunii, creșterea productivității, crearea de locuri de muncă, 
încurajarea investițiilor și asigurarea unei creșteri durabile. Cu toate acestea, actuala punere în 
aplicare a reformelor structurale de către statele membre este inegală. Eforturile depuse la 
nivel național pentru a realiza reforme ar trebui amplificate și încurajate mai mult. În acest 
sens, coraportorii salută propunerea Comisiei de regulament de instituire a Programului de 
sprijin pentru reforme (2018/0213(COD)), care va ajuta statele membre să pună în aplicare 
recomandările specifice fiecărei țări identificate în cadrul semestrului european.

Așa cum se prezintă în propunerea Comisiei, Programul de sprijin pentru reforme (PSR) post-
2020 este alcătuit din trei instrumente:

1) instrumentul de realizare a reformelor,

2) mecanismul de convergență și

3) instrumentul de sprijin tehnic, care se bazează pe actualul Program de sprijin pentru 
reforme structurale (PSRS).

Cu toate acestea, coraportorii au pregătit proiectul de raport ținând seama de propunerea 
inițială a Comisiei și de lucrările în curs de desfășurare în cadrul Consiliului, precum și de 
provocările actuale, ce necesită instrumente care să răspundă unor nevoi mai specifice ale 
statelor membre. Prin urmare, coraportorii și-au propus să transforme Programul de sprijin 
pentru reforme într-un program de sprijin pentru reforme și investiții, compus din 3 de 
instrumente:

1) instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate (IBCC),

2) instrumentul de convergență și reformă (ICR),

3) instrumentul de sprijin tehnic.

În conformitate cu noua arhitectură, pachetul financiar al programului (25 de miliarde EUR) a 
fost, de asemenea, modificat, noua alocare arătând astfel:

● instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate - 16,8 miliarde EUR,

● instrumentul de convergență și reformă - 7,2 miliarde EUR,

● instrumentul de sprijin tehnic - 1 miliard EUR.

În plus, colapsul cauzat de COVID-19 necesită o actualizare a dosarelor legislative aflate în 
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curs de negociere. Coraportorii consideră că, în contextul pandemiei, redresarea economică a 
Uniunii va fi direcționată pe o traiectorie solidă și sustenabilă prin stimularea și încurajarea 
investițiilor și punerii în aplicare a reformelor structurale. 

Ei consideră că, prin contribuția adusă la atenuarea compromisurilor inevitabile, programul ar 
putea facilita creșterea rezilienței sistemelor noastre de sănătate, sociale și economice.

Instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate

În cadrul acestui instrument, statele membre pregătesc pachete de reforme și de investiții care 
reflectă orientările strategice adoptate de Consiliul European pe baza propunerii Comisiei și în 
urma dezbaterilor din Parlamentul European privind prioritățile zonei euro în materie de 
reformă și de investiții. Pachetele propuse trebuie să fie în concordanță cu prioritățile 
europene, cu provocările structurale și cu prioritățile individuale identificate în cadrul 
semestrului european, precum și cu acțiunile legate de punerea în aplicare a dreptului Uniunii.

Statele membre eligibile sunt statele membre din zona euro și, în mod voluntar, statele 
membre care participă la MCS-II în vederea viitoarei adoptări a monedei euro.

Contribuția financiară maximă se alocă pe baza populației statului membru și a relației de 
proporționalitate inversă cu produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor.

Coraportorii sugerează ca 20 % din pachetul financiar global aferent instrumentului bugetar 
pentru convergență și competitivitate să se aloce în mod flexibil pentru a acționa în anumite 
circumstanțe excepționale, cum ar fi situațiile de urgență sau o recesiune economică gravă.

Ei propun o restructurare a evaluării pachetului de către Comisie pe baza unor criterii clare: 
eficacitate, eficiență, coerență și relevanță. Aceste criterii țin mai bine cont de impactul pe 
termen lung (în termeni neți) al reformelor și al investițiilor propuse și de măsurile relevante 
de sprijin pentru atenuarea efectelor negative.

Pachetul trebuie să respecte criteriile de evaluare pentru a primi o contribuție financiară, iar 
suma va fi stabilită în funcție de costul pachetului, în limita contribuției financiare maxime pe 
care o poate primi statul membru. Contribuția financiară include și o rată de cofinanțare de 
25 %, care se înjumătățește dacă statul membru se confruntă cu o recesiune economică gravă.

Investițiile trebuie finalizate în termen de 7 ani, iar reformele în termen de 4 ani de la data 
adoptării deciziei. Plățile se efectuează în rate, atunci când sunt îndeplinite obiectivele de 
etapă și țintele convenite în ceea ce privește punerea în aplicare a pachetului.

Instrumentul de convergență și reformă

ICR stimulează reformele menite să răspundă provocărilor și priorităților identificate în 
contextul semestrului european și acțiunile legate de punerea în aplicare a dreptului Uniunii. 
De asemenea, instrumentul încurajează statele membre din afara zonei euro să își continue 
procesul de adoptare a monedei euro. Statele membre care doresc să participe la program ar 
trebui să demonstreze că fac eforturi concrete în direcția intrării în zona euro.

Pentru a simplifica și standardiza programul, coraportorii sugerează ca instrumentul de 
convergență și reformă să urmeze o propunere și un proces de evaluare similare celor aferente 
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instrumentului bugetar pentru convergență și competitivitate (fără componenta de investiții și 
cerința de cofinanțare).

Comisia ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a angajamentelor în materie de reformă 
ale statelor membre timp de 7 ani de la data adoptării deciziei.

Instrumentul de sprijin tehnic

Coraportorii apreciază succesul Programului de sprijin pentru reforme structurale și doresc să 
încurajeze în continuare domeniul de aplicare și practica acestui program prin intermediul 
instrumentului de sprijin tehnic din cadrul Programului de sprijin pentru reforme și investiții. 
Ei propun extinderea domeniului de aplicare al instrumentului de sprijin tehnic pentru a 
include acțiuni menite să pregătească pachetul din cadrul instrumentului bugetar pentru 
convergență și competitivitate sau angajamentele de reformă asumate în cadrul instrumentului 
de convergență și reformă, precum și acțiunile legate de punerea în aplicare a obiectivelor de 
dezvoltare durabilă și a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale.


