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AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru dezvoltare 

regională, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) O serie de state membre au făcut și 

continuă să facă obiectul unor procese de 

ajustare menite să corecteze dezechilibrele 

macroeconomice acumulate în trecut și 

multe dintre ele se confruntă cu provocarea 

reprezentată de potențialul redus de 

creștere. Uniunea a identificat punerea în 

aplicare a unor reforme structurale printre 

prioritățile sale de politică prin care 

urmărește să înscrie din nou redresarea 
pe o traiectorie sustenabilă, să deblocheze 

potențialul de creștere în vederea 

consolidării capacității de ajustare și să 

sprijine procesul de convergență. 

(3) O serie de state membre au făcut și 

continuă să facă obiectul unor procese de 

ajustare menite să corecteze dezechilibrele 

macroeconomice acumulate în trecut și 

multe dintre ele se confruntă cu provocarea 

reprezentată de potențialul redus de 

creștere și șomajul ridicat. Uniunea a 

identificat necesitatea punerii în aplicare a 

unor reforme structurale favorabile 

creșterii printre prioritățile sale de politică 

pentru a crea condițiile încadrării pe o 

traiectorie a creșterii durabile, a debloca 

potențialul de creștere în vederea 

consolidării capacității de ajustare și a 

sprijini procesul de convergență și o 

creștere a investițiilor. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Prin însăși natura lor, reformele 

sunt procese complexe care necesită o 

gamă completă de cunoștințe și competențe 

extrem de specializate. Abordarea 

reformelor structurale în diverse domenii 

de politici publice reprezintă o provocare, 

întrucât adesea beneficiile acestora nu se 

materializează imediat. Din acest motiv, 

este crucial ca acestea să fie concepute și 

(4) Prin însăși natura lor, reformele 

sunt procese complexe care necesită o 

gamă completă de cunoștințe și competențe 

extrem de specializate, precum și o viziune 

pe termen lung. Punerea în aplicare a 

reformelor structurale sustenabile în 

diverse domenii de politici publice 

reprezintă o provocare, întrucât adesea 

beneficiile acestora nu se materializează 



 

PE585.572v03-00 4/22 AD\1110596RO.docx 

RO 

puse în aplicare din timp și eficient, 

indiferent dacă este vorba de economii 

afectate de criză sau de economii care sunt 

slabe din punct de vedere structural. În 

acest context, furnizarea de sprijin din 

partea Uniunii sub formă de asistență 

tehnică a fost crucială pentru sprijinirea 

procesului de ajustare economică din 

Grecia și Cipru în ultimii ani. 

imediat și necesită un angajament 

permanent și, prin urmare, trebuie luate 

măsuri pentru a descuraja elaborarea 

politicilor cu viziune pe termen scurt. 

Îndeosebi, este crucial ca acestea să fie 

concepute și puse în aplicare din timp și 

eficient, inclusiv dacă este vorba de 

economii afectate de criză sau de economii 

care sunt slabe din punct de vedere 

structural. În acest context, furnizarea de 

sprijin din partea Uniunii sub formă de 

asistență tehnică a fost crucială pentru 

sprijinirea procesului de ajustare 

economică din Grecia și Cipru în ultimii 

ani și poate fi un precedent util pentru un 

program de sprijinire a reformelor 

structurale. Asumarea reformelor 

structurale și voința politică în statele 

membre, inclusiv în privința autorităților 

locale și regionale, după caz, precum și a 

partenerilor sociali, este o condiție 

esențială pentru succesul unui astfel de 

program. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Statele membre pot beneficia de 

sprijin pentru abordarea provocărilor cu 

care se confruntă în conceperea și punerea 

în aplicare a reformelor structurale. Aceste 

provocări pot depinde de diverși factori, 

inclusiv de o capacitate instituțională și 

administrativă limitată sau de aplicarea și 

punerea în aplicare necorespunzătoare a 

legislației Uniunii. 

(5) Statele membre pot beneficia de 

sprijin pentru abordarea provocărilor cu 

care se confruntă în conceperea și punerea 

în aplicare a reformelor structurale 

favorabile creșterii. Aceste provocări pot 

depinde de diverși factori, inclusiv de 

conceperea inadecvată a reformelor, o 

capacitate instituțională și administrativă 

limitată sau de aplicarea și punerea în 

aplicare necorespunzătoare a legislației 

Uniunii. 

 

 

Amendamentul   4 
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Propunere de regulament 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Uniunea are o experiență 

îndelungată în furnizarea de sprijin specific 

administrațiilor naționale și altor autorități 

ale statelor membre în ceea ce privește 

consolidarea capacităților și acțiuni 

similare în anumite sectoare (de exemplu, 

fiscalitate, vamă, sprijinul pentru 

întreprinderile mici și mijlocii), precum și 

în ceea ce privește punerea în aplicare a 

politicii de coeziune. Experiența dobândită 

de Uniune în sprijinirea autorităților 

naționale care se ocupă cu realizarea de 

reforme ar trebui valorificată pentru a 

spori capacitatea Uniunii de a acorda 

asistență statelor membre. Este cu 

adevărat necesară întreprinderea de 

acțiuni cuprinzătoare și integrate, pentru a 

furniza sprijin statelor membre care 

întreprind reforme de promovare a creșterii 

economice și care solicită asistență din 

partea Uniunii în acest sens. 

(6) Uniunea are o experiență 

îndelungată în furnizarea de sprijin specific 

administrațiilor naționale și altor autorități 

ale statelor membre în ceea ce privește 

consolidarea capacităților și acțiuni 

similare în anumite sectoare (de exemplu, 

fiscalitate, vamă, sprijinul pentru 

întreprinderile mici și mijlocii), precum și 

în ceea ce privește punerea în aplicare a 

politicii de coeziune. Experiența și 

capacitatea instituțiilor Uniunii în 

domeniul politicilor ar trebui să fie o bază 

pentru realizarea de acțiuni cuprinzătoare 

și integrate pentru sprijinirea statelor 

membre care întreprind reforme de 

promovare a creșterii economice și care 

solicită asistență din partea Uniunii în acest 

sens. În consecință, ar trebui să fie 

adoptată o abordare integrată și 

transsectorială pentru a asigura coerența 

în domeniul politicilor. 

 

Amendamentul   5 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) Raportul special al Curții de 

Conturi Europene (RS nr. 19/2015) 

intitulat „Este necesar să se acorde o 

atenție mai mare rezultatelor pentru a se 

îmbunătăți furnizarea de asistență tehnică 

Greciei” include recomandări utile 

privind acordarea asistenței tehnice de 

către Comisie statelor membre, care ar 

trebui luate în considerare la punerea în 

aplicare a sprijinului furnizat în cadrul 

Programului de sprijin pentru reforme 

structurale. 
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Amendamentul   6 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6b) Eforturile în materie de reforme 

structurale de promovare a creșterii 

economice ar trebui să fie continuate în 

mod hotărât pentru a asigura eficacitatea 

unor astfel de reforme și a valorifica 

progresele înregistrate. 

 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) În acest context, este necesar să se 

instituie un program de sprijin pentru 

reforme structurale („programul”), cu 

scopul de a consolida capacitatea statelor 

membre de a pregăti și pune în aplicare 

reforme administrative și structurale care 

să promoveze creșterea, inclusiv prin 

acordarea de asistență pentru utilizarea 

eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. 

Obiectivul programului este de a contribui 

la realizarea obiectivelor comune care 

permit redresarea economică, crearea de 

locuri de muncă, promovarea 

competitivității Europei și stimularea 

investițiilor în economia reală. 

(7) În acest context, este necesar să se 

instituie un program de sprijin pentru 

reforme structurale („programul”), cu 

scopul de a consolida capacitatea statelor 

membre de a elabora și pune în aplicare 

reforme administrative și structurale care 

să promoveze creșterea, inclusiv prin 

acordarea de asistență pentru utilizarea 

eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. 

Programul reprezintă un sprijin 

suplimentar important pentru 

implementarea mai bună și mai rapidă a 

reformelor care au ca obiectiv să 

contribuie la realizarea obiectivelor 

comune care permit, convergența, 

redresarea economică, crearea de locuri de 

muncă, promovarea coeziunii, 

competitivității și productivității Europei și 

stimularea investițiilor în economia reală. 
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Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Sprijinul acordat în cadrul 

programului ar trebui să fie furnizat de 

către Comisie la cererea unui stat membru, 

în domenii precum bugetul și fiscalitatea, 

funcția publică, reformele instituționale și 

administrative, sistemul de justiție, 

combaterea fraudei, corupției și spălării 

banilor, mediul de afaceri, dezvoltarea 

sectorului privat, investițiile, concurența, 

achizițiile publice, procesele de 

privatizare, accesul la finanțare, 

investițiile, comerțul, dezvoltarea durabilă, 

inovarea, educația și formarea, politicile în 

materie de ocupare a forței de muncă, 

sănătatea publică, azilul, politicile privind 

migrația, agricultura și dezvoltarea rurală și 

politicile din sectorul financiar. 

(8) Sprijinul acordat în cadrul 

programului ar trebui să fie furnizat de 

către Comisie la cererea unui stat membru, 

în domenii precum bugetul și fiscalitatea, 

funcția publică, reformele instituționale și 

administrative, sistemul de justiție, 

combaterea fraudei, corupției și spălării 

banilor, mediul de afaceri, dezvoltarea 

sectorului privat, investițiile, concurența, 

achizițiile publice, participarea publică în 

întreprinderi, accesul la finanțare, 

investițiile, comerțul, dezvoltarea durabilă, 

inovarea, educația și formarea, politicile în 

materie de ocupare a forței de muncă, 

sănătatea publică, azilul, politicile privind 

migrația, agricultura și dezvoltarea rurală și 

politicile din sectorul financiar. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Statele membre ar trebui să aibă 

posibilitatea de a solicita sprijin din partea 

Comisiei în cadrul acestui program în ceea 

ce privește punerea în aplicare a reformelor 

în contextul proceselor de guvernanță 

economică, în special al recomandărilor 

specifice fiecărei țări emise în contextul 

semestrului european, acțiunile legate de 

punerea în aplicare a dreptului Uniunii, 

precum și în ceea ce privește punerea în 

aplicare a programelor de ajustare 

economică. Acestea ar trebui să fie, de 

asemenea, în măsură să solicite sprijin în 

ceea ce privește reformele întreprinse din 

(9) Statele membre ar trebui să aibă 

posibilitatea de a solicita sprijin din partea 

Comisiei în cadrul acestui program în ceea 

ce privește elaborarea și punerea în 

aplicare a reformelor în contextul 

proceselor de guvernanță economică, în 

special pentru a îmbunătăți 

implementarea recomandărilor specifice 

fiecărei țări emise în contextul semestrului 

european, acțiunile legate de punerea în 

aplicare adecvată a dreptului Uniunii, 

precum și în ceea ce privește punerea în 

aplicare a programelor de ajustare 

economică. Acestea ar trebui să fie, de 
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proprie inițiativă pentru investiții durabile, 

creștere economică și crearea de locuri de 

muncă. 

asemenea, în măsură să solicite sprijin în 

ceea ce privește reformele întreprinse din 

proprie inițiativă pentru a obține investiții 

durabile și a consolida creșterea, crearea 

de locuri de muncă, competitivitatea și 

coeziunea teritorială. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În urma unui dialog cu statul 

membru solicitant, inclusiv în contextul 

semestrului european, Comisia ar trebui să 

analizeze cererea ținând seama de 

principiile transparenței, egalității de 

tratament și bunei gestiuni financiare și să 

stabilească sprijinul care urmează a fi 

furnizat pe baza gradului de urgență, a 

amplorii și a profunzimii problemelor 

identificate, a nevoilor de sprijin pentru 

domeniile de politică avute în vedere, a 

analizei indicatorilor socioeconomici și a 

capacității administrative generale a 

statului membru în cauză. În plus, în 

strânsă cooperare cu statul membru 

respectiv, Comisia ar trebui să identifice 

domeniile prioritare, sfera de aplicare a 

măsurilor de sprijin care urmează să fie 

oferite și contribuția financiară globală la 

un astfel de sprijin, ținând cont de acțiunile 

și măsurile existente finanțate din fonduri 

ale Uniunii sau în cadrul altor programe ale 

Uniunii. 

(10) În urma unui dialog cu statul 

membru solicitant, inclusiv în contextul 

semestrului european, Comisia ar trebui să 

analizeze cererea ținând seama de 

principiile transparenței, subsidiarității, 

egalității de tratament și bunei gestiuni 

financiare și să stabilească sprijinul care 

urmează a fi furnizat pe baza gradului de 

urgență, a amplorii și a profunzimii 

problemelor identificate, a nevoilor de 

sprijin pentru domeniile de politică avute 

în vedere, a analizei indicatorilor 

socioeconomici și a capacității 

administrative generale a statului membru 

în cauză. În plus, în strânsă cooperare cu 

statul membru respectiv, Comisia ar trebui 

să identifice acțiunile prioritare pentru 

sprijinul efectiv, tipul și sfera de aplicare a 

măsurilor de sprijin care urmează să fie 

oferite și contribuția financiară globală la 

un astfel de sprijin, ținând cont de acțiunile 

și măsurile existente finanțate din fonduri 

ale Uniunii sau în cadrul altor programe ale 

Uniunii. 

 

Amendamentul   11 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (10a) Comisia ar trebui să poată, cu 

acordul statului membru care dorește să 

beneficieze de sprijin, să organizeze 

furnizarea sprijinului în cooperare cu 

organizațiile internaționale sau cu alte 

state membre, care pot conveni să 

participe ca parteneri de reformă. Statul 

membru care dorește să beneficieze de 

sprijin ar trebui să poată, pentru un 

anumit domeniu de sprijin, să încheie un 

parteneriat cu unul sau mai multe state 

membre, în calitate de parteneri de 

reformă, pentru a contribui la stabilirea 

strategiei, la reformarea foilor de parcurs, 

la conceperea asistenței sau la 

supravegherea punerii în aplicare a 

strategiei și a proiectelor. Deși 

responsabilitatea privind rezultatele 

reformelor îi revine statului membru care 

dorește să beneficieze de sprijin, 

partenerii de reformă sau alte state 

membre care furnizează sprijin ar trebui 

să poată contribui la punerea în aplicare 

cu succes a programului. 

 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Comunicările Comisiei „Revizuirea 

bugetului UE”1 și „Un buget pentru Europa 

2020”2 subliniază importanța axării 

finanțării pe activitățile care au o valoare 

adăugată europeană clară, și anume asupra 

acelor activități în care intervenția Uniunii 

poate aduce o valoare adăugată 

suplimentară în comparație cu acțiunile 

întreprinse exclusiv de statele membre. În 

acest context, acțiunile de sprijin 

întreprinse în cadrul programului ar trebui 

să asigure complementaritatea și sinergia 

cu alte programe și politici existente la 

nivel național, al Uniunii și internațional. 

(11) Comunicările Comisiei „Revizuirea 

bugetului UE”1 și „Un buget pentru Europa 

2020”2 subliniază importanța axării 

finanțării pe activitățile care au o valoare 

adăugată europeană clară, și anume asupra 

acelor activități în care intervenția Uniunii 

poate aduce o valoare adăugată 

suplimentară în comparație cu acțiunile 

întreprinse exclusiv de statele membre. În 

acest context, acțiunile de sprijin 

întreprinse în cadrul programului ar trebui 

să asigure complementaritatea și sinergia 

cu alte programe și politici existente la 

nivel național, al Uniunii și internațional. 
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Acțiunile întreprinse în cadrul programului 

ar trebui să permită elaborarea și punerea 

în practică a unor soluții la provocările 

naționale cu impact asupra provocărilor 

transfrontaliere sau de la nivelul Uniunii și 

să asigure punerea în aplicare consecventă 

și coerentă a dreptului Uniunii. În plus, 

acestea ar trebui să contribuie la o mai 

mare consolidare a încrederii și la 

promovarea cooperării cu Comisia și între 

statele membre. În plus, Uniunea este mai 

în măsură decât statele membre să pună la 

dispoziție o platformă prin care să se ofere 

și să se facă schimb de bune practici între 

statele membre, precum și să mobilizeze 

expertiză. 

Acțiunile întreprinse în cadrul programului 

ar trebui să permită elaborarea și punerea 

în practică a unor soluții la provocările 

naționale cu impact asupra provocărilor 

transfrontaliere sau de la nivelul Uniunii și 

să asigure punerea în aplicare consecventă 

și coerentă a dreptului Uniunii. În plus, 

acestea ar trebui să contribuie la o mai 

mare consolidare a încrederii cetățenilor în 

proiectul european și la promovarea 

cooperării cu Comisia și între statele 

membre. În plus, Uniunea este mai în 

măsură decât statele membre să pună la 

dispoziție o platformă prin care să se ofere 

și să se facă schimb de bune practici între 

statele membre, precum și să mobilizeze 

expertiză, pentru ca propunerile să poată 

fi adaptate la situația specifică din statele 

membre solicitante. 

__________________ __________________ 

1 COM(2010)700 din 19 octombrie 2010. 1 COM(2010)700 din 19 octombrie 2010. 

2 COM(2011)500 final din 29 iunie 2011. 2 COM(2011)500 final din 29 iunie 2011. 

 

 

Amendamentul   13 

Propunere de regulament 

Considerentul 23 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(23) Întrucât obiectivul prezentului 

regulament, și anume de a contribui la 

reformele instituționale, administrative și 

structurale din statele membre prin 

acordarea de sprijin autorităților naționale 

pentru măsurile ce vizează reforma 

instituțiilor, guvernanței, administrației, 

sectoarelor economice și sociale, inclusiv 

prin asistență pentru utilizarea eficientă și 

eficace a fondurilor Uniunii, nu poate fi 

realizat în mod satisfăcător doar de către 

statele membre, ci poate fi realizat mai 

bine, prin amploarea și efectele sale, la 

nivelul Uniunii, aceasta poate adopta 

măsuri, în conformitate cu principiul 

(23) Întrucât obiectivul prezentului 

regulament, și anume de a contribui la 

reformele instituționale, administrative și 

structurale din statele membre prin 

acordarea de sprijin autorităților naționale 

pentru măsurile ce vizează reforma 

instituțiilor, structurii guvernanței 

teritoriale la nivel național, regional și 

local, administrației, sectoarelor economice 

și sociale, inclusiv prin asistență pentru 

utilizarea eficientă și eficace a fondurilor 

Uniunii, nu poate fi realizat în mod 

satisfăcător doar de către statele membre, 

ci poate fi realizat mai bine, prin amploarea 

și efectele sale, la nivelul Uniunii, aceasta 



 

AD\1110596RO.docx 11/22 PE585.572v03-00 

 RO 

subsidiarității, astfel cum este prevăzut la 

articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este prevăzut 

la articolul menționat anterior, prezentul 

regulament nu depășește ceea ce este 

necesar pentru atingerea respectivului 

obiectiv, întrucât sfera de aplicare a 

sprijinului ar fi convenită cu statul membru 

în cauză. 

poate adopta măsuri, în conformitate cu 

principiul subsidiarității, astfel cum este 

prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. În conformitate cu 

principiul proporționalității, astfel cum este 

prevăzut la articolul menționat anterior, 

prezentul regulament nu depășește ceea ce 

este necesar pentru atingerea respectivului 

obiectiv, întrucât sfera de aplicare a 

sprijinului ar fi convenită cu statul membru 

în cauză. 

 

Amendamentul   14 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Definiții Definiții și principii 

 

Amendamentul   15 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În sensul prezentului regulament, se aplică 

următoarele definiții: 

În sensul prezentului regulament se aplică 

următoarele definiții și principii: 

 

Amendamentul   16 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. „Stat membru beneficiar” înseamnă 

un stat membru care primește sprijin din 

partea Uniunii în cadrul acestui program; 

1. „Stat membru beneficiar” înseamnă 

un stat membru care solicită și primește 

sprijin din partea Uniunii în cadrul acestui 

program; 

 

Amendamentul   17 
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Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) elaborarea și punerea în practică a 

unor soluții care abordează provocările 

naționale cu impact asupra provocărilor 

transfrontaliere sau de la nivelul Uniunii; 

(a) elaborarea și punerea în practică a 

unor soluții care abordează provocările 

naționale care decurg din provocările 

transfrontaliere sau de la nivelul Uniunii 

sau au impact asupra acestora și care 

contribuie la coeziunea socială și 

economică; 

 

Amendamentul   18 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) contribuția acestora la punerea în 

aplicare consecventă și coerentă a dreptului 

Uniunii; 

(c) contribuția acestora la punerea în 

aplicare consecventă și coerentă a dreptului 

și a politicilor Uniunii; 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 4 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Obiectivul general al programului este de a 

contribui la realizarea de reforme 

instituționale, administrative și structurale 

în statele membre prin acordarea de 

sprijin autorităților naționale pentru 

măsurile ce vizează reformarea 

instituțiilor, a guvernanței, a administrației 

și a sectorului economic și social ca 

răspuns la provocările de ordin economic și 

social, în vederea consolidării 

competitivității, a creșterii economice, a 

ocupării forței de muncă și a investițiilor, 

în special în contextul proceselor de 

guvernanță economică, inclusiv prin 

acordarea de asistență pentru utilizarea 

Obiectivul general al programului este de a 

contribui la reformele instituționale, 

administrative și structurale favorabile 

creșterii în statele membre, oferind sprijin 

autorităților naționale și, după caz, celor 

regionale și locale, pentru măsuri care 

vizează reformarea și consolidarea 

instituțiilor, guvernanței, administrației și 

sectoarelor economice și sociale sau 

crearea acestora ca răspuns la provocările 

de ordin economic și social, în vederea 

consolidării coeziunii, competitivității, 

productivității, creșterii economice 

durabile, creării de locuri de muncă de 

calitate și a investițiilor, inclusiv prin 
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eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. acordarea de asistență pentru utilizarea 

eficientă și eficace a fondurilor Uniunii. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. În vederea îndeplinirii obiectivului 

general prevăzut la articolul 4, obiectivele 

specifice ale programului sunt: 

1. În vederea îndeplinirii obiectivului 

general prevăzut la articolul 4, obiectivele 

specifice ale programului, care vor fi 

urmărite în strânsă cooperare cu statele 

membre beneficiare, sunt: 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) sprijinirea inițiativelor autorităților 

naționale de a-și concepe reformele în 

funcție de priorități, luând în considerare 

condițiile inițiale și impacturile 

socioeconomice preconizate; 

(a) sprijinirea inițiativelor autorităților 

naționale de a-și concepe și pune în 

aplicare reformele sustenabile în funcție 

de priorități și de principiul subsidiarității, 

luând în considerare condițiile inițiale și 

impacturile socioeconomice preconizate; 

 

Amendamentul   22 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) sprijinirea autorităților naționale în 

privința îmbunătățirii capacității lor de a 

formula, dezvolta și pune în aplicare 

politici și strategii de reformă și de a avea o 

abordare integrată, care să asigure 

consecvența între obiectivele și mijloacele 

din diferite sectoare; 

(b) sprijinirea autorităților naționale în 

privința îmbunătățirii capacității lor de a 

planifica și formula, dezvolta și pune în 

aplicare politici și strategii de reformă și de 

a avea o abordare integrată, care să asigure 

consecvența între obiectivele și mijloacele 

din diferite sectoare; 
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Amendamentul   23 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) sprijinirea eforturilor autorităților 

naționale de a defini și pune în aplicare 

procese și metodologii corespunzătoare 

prin luarea în considerare a bunelor practici 

și a lecțiilor învățate de alte țări în 

abordarea unor situații similare; 

(c) sprijinirea eforturilor autorităților 

naționale de a-și elabora și pune în 

aplicare procese și metodologii 

corespunzătoare prin luarea în considerare 

a bunelor practici și a lecțiilor învățate de 

alte țări în abordarea unor situații similare; 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera d 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) sprijinirea eforturilor autorităților 

de îmbunătățire a eficienței și eficacității 

gestionării resurselor umane, atunci când 

este cazul, prin definirea unor 

responsabilități clare și îmbunătățirea 

cunoștințelor și competențelor 

profesionale. 

(d) sprijinirea eforturilor autorităților 

de îmbunătățire a eficienței și eficacității 

gestionării dialogului social și resurselor 

umane, atunci când este cazul, prin 

definirea unor responsabilități clare și 

îmbunătățirea cunoștințelor și a 

competențelor profesionale. 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Aceste obiective sunt urmărite în strânsă 

cooperare cu statele membre beneficiare. 

eliminat 
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Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – partea introductivă 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Obiectivele specifice prevăzute la 

alineatul (1) se referă la domenii de politică 

legate de competitivitate, creștere, locuri de 

muncă și investiții, în special la: 

2. Obiectivele specifice prevăzute la 

alineatul (1) se referă la domenii de politică 

legate de coeziune, competitivitate, 

inovare, creștere durabilă, locuri de muncă 

și investiții, în special la: 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera b 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) reforma instituțională și 

funcționarea eficientă și orientată spre 

servicii a administrației publice, 

respectarea statului de drept, reforma 

sistemului de justiție și consolidarea luptei 

împotriva fraudei, a corupției și a spălării 

banilor; 

(b) reforma instituțională și 

funcționarea eficientă și orientată spre 

servicii a administrației publice, 

respectarea statului de drept, inclusiv 

aplicarea corectă a dreptului și a 

politicilor UE, reforma sistemului de 

justiție și consolidarea luptei împotriva 

fraudei, a corupției și a spălării banilor; 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera c 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) mediul de afaceri, dezvoltarea 

sectorului privat, investițiile, procesele de 

privatizare, comerțul și investițiile directe 

străine, concurența și achizițiile publice, 

dezvoltarea sectorială durabilă și sprijinul 

pentru inovare; 

(c) mediul de afaceri, dezvoltarea 

sectorului privat, investițiile, participarea 

publică în întreprinderi, comerțul și 

investițiile directe străine, concurența și 

achizițiile publice, dezvoltarea sectorială 

durabilă și sprijinul pentru inovare; 
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Amendamentul   29 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera e 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) politicile privind sectorul 

agriculturii și dezvoltarea durabilă a 

zonelor rurale; 

(e) politicile pentru implementarea 

acțiunii climatice, promovarea eficienței 

energetice, realizarea diversificării 

energetice și încetarea izolării energetice 

a statelor membre și a regiunilor, precum 

și politici privind sectorul agriculturii și 

dezvoltarea durabilă a zonelor rurale; 

 

Amendamentul   30 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 2 – litera f 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(f) politicile privind sectorul financiar 

și accesul la finanțare. 

(f) politicile privind sectorul financiar, 

inclusiv promovarea educației financiare, 

stabilitatea financiară, accesul la finanțare 

și la împrumuturi acordate economiei 

reale; producerea, furnizarea și 

monitorizarea de calitate a datelor și 

statisticilor și politici care vizează 

combaterea evaziunii fiscale. 

 

Amendamentul   31 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre care doresc să 

primească sprijin în cadrul programului 

prezintă Comisiei o cerere de sprijin în care 

identifică domeniile de politică și 

prioritățile privind sprijinul care intră în 

sfera de aplicare a programului, astfel cum 

se prevede la articolul 5 alineatul (2). 

Această cerere se prezintă până cel târziu la 

data de 31 octombrie a fiecărui an 

1. Statele membre care doresc să 

primească sprijin tehnic în cadrul 

programului 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 

articolul 5 alineatul (2). Această cerere se 

prezintă până cel târziu la data de 31 
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calendaristic. octombrie a fiecărui an calendaristic. 

 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Ținând seama de principiile 

transparenței, egalității de tratament și 

bunei gestiuni financiare, în urma unui 

dialog cu statul membru în cauză, inclusiv 

în contextul semestrului european, Comisia 

analizează cererea de sprijin menționată la 

alineatul (1) pe baza gradului de urgență, a 

amplorii și a profunzimii problemelor 

identificate, a nevoilor de sprijin în 

domeniile de politică respective, a analizei 

indicatorilor socioeconomici și a capacității 

administrative generale a statului membru 

în cauză. Ținând cont de acțiunile și 

măsurile existente finanțate din fonduri ale 

Uniunii sau în cadrul altor programe ale 

Uniunii, Comisia, în strânsă cooperare cu 

statul membru în cauză, identifică 

domeniile prioritare ale sprijinului, sfera 

de aplicare a măsurilor de sprijin care 

urmează să fie furnizate și contribuția 

financiară globală a sprijinului respectiv. 

2. Ținând seama de principiile 

transparenței, egalității de tratament, 

subsidiarității, respectării partenerilor 

sociali și bunei gestiuni financiare, în urma 

unui dialog cu statul membru în cauză, 

inclusiv în contextul semestrului european, 

Comisia analizează cererea de sprijin 

menționată la alineatul (1) pe baza gradului 

de urgență, a amplorii și a profunzimii 

problemelor identificate, a nevoilor de 

sprijin în domeniile de politică respective, 

a analizei indicatorilor socioeconomici și a 

capacității administrative generale a 

statului membru în cauză. Ținând cont de 

acțiunile și măsurile existente finanțate din 

fonduri ale Uniunii sau în cadrul altor 

programe ale Uniunii, în special fondurile 

structurale și de investiții europene 

(fondurile ESI) și FEIS, Comisia, în 

strânsă cooperare cu statul membru în 

cauză, identifică acțiunile prioritare pentru 

sprijinul efectiv, obiectivele specifice 

pentru respectivul stat membru în temeiul 

articolului 5 din prezentul regulament, un 

calendar, sfera de aplicare a măsurilor de 

sprijin care urmează să fie furnizate și 

contribuția financiară globală estimată a 

sprijinului respectiv. 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3.  Cererea de sprijin poate viza 

următoarele elemente: 

3.  Cererea de sprijin poate viza 

următoarele elemente: 

(a) punerea în aplicare a unor 

reforme în contextul proceselor de 

guvernanță economică, în special al 

recomandărilor specifice fiecărei țări 

relevante emise în contextul semestrului 

european sau al acțiunilor relevante 

legate de punerea în aplicare a dreptului 

Uniunii; 

(a) punerea în aplicare de reforme 

sustenabile de către statele membre din 

proprie inițiativă, în special pentru 

obținerea creșterii economice și crearea 

de locuri de muncă. 

(b)  punerea în aplicare a programelor 

de ajustare economică, în cazul statelor 

membre care primesc asistență financiară 

din partea Uniunii în temeiul 

instrumentelor existente, în special în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

472/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului23 în ceea ce privește statele 

membre din zona euro și cu Regulamentul 

(CE) nr. 332/2002 al Consiliului24 în ceea 

ce privește statele membre din afara zonei 

euro;  

(b)  punerea în aplicare a programelor 

de ajustare economică, în cazul statelor 

membre care primesc asistență financiară 

din partea Uniunii în temeiul 

instrumentelor existente, în special în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

472/2013 al Parlamentului European și al 

Consiliului23 în ceea ce privește statele 

membre din zona euro și cu Regulamentul 

(CE) nr. 332/2002 al Consiliului24 în ceea 

ce privește statele membre din afara zonei 

euro; 

(c) punerea în aplicare de reforme 

întreprinse de către statele membre din 

proprie inițiativă, în special pentru 

investiții durabile, creștere economică și 

crearea de locuri de muncă. 

(c) punerea în aplicare a unor 

reforme sustenabile în contextul 

proceselor de guvernanță economică, în 

special a recomandărilor specifice fiecărei 

țări relevante emise în contextul 

semestrului european sau al acțiunilor 

relevante legate de punerea în aplicare a 

dreptului Uniunii; 

_____________ ________________ 

23 Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 mai 2013 privind consolidarea 

supravegherii economice și bugetare a 

statelor membre din zona euro care 

întâmpină sau care sunt amenințate de 

dificultăți grave în ceea ce privește 

stabilitatea lor financiară (JO L 140, 

27.5.2013, p. 1).  

23 Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 mai 2013 privind consolidarea 

supravegherii economice și bugetare a 

statelor membre din zona euro care 

întâmpină sau care sunt amenințate de 

dificultăți grave în ceea ce privește 

stabilitatea lor financiară (JO L 140, 

27.5.2013, p. 1).  

24 Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 

Consiliului din 18 februarie 2002 de 

înființare a unui mecanism de asistență 

24 Regulamentul (CE) nr. 332/2002 al 

Consiliului din 18 februarie 2002 de 

înființare a unui mecanism de asistență 
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financiară pe termen mediu pentru 

balanțele de plăți ale statelor membre (JO 

L 53, 23.2.2002, p. 1).  

financiară pe termen mediu pentru 

balanțele de plăți ale statelor membre (JO 

L 53, 23.2.2002, p. 1). 

[Literele (a) și (c) din textul Comisiei au devenit literele (c) și, respectiv, (a) în amendamentul 

Parlamentului. Ambele au fost modificate.] 

 

 

Amendamentul   34 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Organizarea sprijinului Organizarea sprijinului tehnic 

 

Amendamentul   35 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia poate defini sprijinul 

preconizat pentru statele membre 

beneficiare în cooperare cu alte state 

membre sau cu organizații internaționale. 

1. Comisia poate defini sprijinul 

tehnic preconizat pentru statele membre 

beneficiare în cooperare cu alte state 

membre sau cu organizații internaționale. 

 

Amendamentul   36 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statul membru beneficiar, în 

coordonare cu Comisia, poate intra în 

parteneriat cu unul sau mai multe alte state 

membre, care acționează în calitate de 

parteneri de reformă în ceea ce privește 

domenii specifice ale reformei. Un partener 

de reformă, în coordonare cu Comisia, 

contribuie la formularea strategiei, la 

reformarea foilor de parcurs, la conceperea 

asistenței de înaltă calitate și la 

2. Statul membru beneficiar, în 

cooperare cu Comisia, poate intra în 

parteneriat cu unul sau mai multe alte state 

membre, care acționează în calitate de 

parteneri de reformă în ceea ce privește 

domenii specifice ale reformei. Un partener 

de reformă, în cooperare cu Comisia, 

contribuie la formularea strategiei, la 

reformarea foilor de parcurs, la conceperea 

asistenței de înaltă calitate și la 
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supravegherea punerii în aplicare a 

strategiei și a proiectelor. 

supravegherea punerii în aplicare a 

strategiei și a proiectelor. 

 

Amendamentul   37 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pe lângă pachetul financiar 

prevăzut la articolul 9, programul poate fi 

finanțat prin contribuții suplimentare din 

partea statelor membre. 

1. Pe lângă pachetul financiar 

prevăzut la articolul 9, programul poate fi 

finanțat prin contribuții suplimentare 

voluntare din partea statelor membre. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 2 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Până cel târziu la jumătatea anului 

2019, Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport de 

evaluare intermediară, iar până la 

sfârșitul lunii decembrie 2021, un raport 

de evaluare ex post. 

2.  Până la sfârșitul lunii decembrie 

2021, Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport anual 

privind punerea în aplicare a programului 

și pune la dispoziție un raport de evaluare 

ex post. Raportul anual cuprinde 

informații privind îndeplinirea 

obiectivelor programului, o justificare a 

oricărei decizii de a acorda sau refuza 

asistența statelor membre, eficiența 

folosirii resurselor și valoarea adăugată 

europeană a programului, precum și o 

analiză a necesității adaptării sau 

prelungirii după 2020 a finanțării în 

domeniile care fac obiectul programului. 

De asemenea, raportul evaluează dacă 

toate obiectivele și acțiunile sunt în 

continuare relevante. Raportul de 

evaluare ex post include informații 

privind impactul pe termen mai lung al 

programului. 
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Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Articolul 15 – alineatul 3 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Raportul de evaluare intermediar 

cuprinde informații privind îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute în program, 

eficiența folosirii resurselor și valoarea 

adăugată europeană a programului, 

precum și o analiză a necesității adaptării 

sau prelungirii după 2020 a finanțării în 

domeniile care fac obiectul programului. 

De asemenea, raportul evaluează dacă 

toate obiectivele și acțiunile sunt în 

continuare relevante. Raportul de 

evaluare ex post include informații 

privind impactul pe termen mai lung al 

programului. 

eliminat 

 

Amendamentul   40 

Propunere de regulament 

Anexa I – paragraful 1 – litera ia (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) numărul de obiective din planul de 

sprijin care au fost îndeplinite de statul 

membru beneficiar. 
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