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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pandemia de COVID-19 a determinat o criză care afectează toți cetățenii din Europa, însă în 
proporții diferite. Riscul unor decalaje sociale mai accentuate, al unor rate mai ridicate ale 
șomajului și al inegalităților mai pronunțate, pe lângă stagnarea creșterii economice, este cât 
se poate de real. Din acest motiv, dimensiunea socială este esențială pentru o redresare 
adecvată.

Resursele și măsurile la care se recurge pentru depășirea crizei și pregătirea unei redresări 
economice verzi, digitale, sociale și reziliente trebuie să fie utilizate pentru a crea locuri de 
muncă de calitate, nu orice fel de forme de încadrare în muncă. Cetățenii europeni trebuie să 
se poată baza pe oportunități de angajare reale și sustenabile.

Partenerii sociali ar trebui să fie implicați pe deplin în implementarea măsurilor de criză, 
pentru a asigura faptul că acestea răspund la nevoile oamenilor.

Incluziunea socială și reducerea sărăciei reprezintă un scop în sine. În plus, ele constituie 
mijloace pentru consolidarea redresării și îmbunătățirea funcționării economiei europene, pe 
măsură ce tot mai multe persoane au oportunități reale de a prospera. Din acest motiv, este 
atât justificat, cât și necesar să se investească, de asemenea, în aceste obiective.

Măsurile temporare sunt finanțate în mod excepțional din FSE, în special în ceea ce privește 
regimurile de șomaj tehnic și sprijinul acordat lucrătorilor independenți, însă aceasta nu ar 
trebui să devină o regulă. Acest sprijin trebuie să fie bine gândit, pentru a nu periclita alte 
grupuri vulnerabile expuse riscurilor în timpul crizelor prin realocarea de fonduri, ar trebui să 
prevină abuzurile comise de entități care beneficiază de sprijin financiar și să asigure un 
control participativ cu implicarea Parlamentului European și a părților interesate relevante.

AMENDMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1
Propunere de regulament
Titlul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele 
suplimentare și măsurile de implementare 

de modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele 
suplimentare și măsurile de implementare 
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excepționale în temeiul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă, cu scopul de 
a oferi asistență pentru promovarea 
reparării daunelor provocate de criză în 
contextul pandemiei de COVID-19 și 
pentru pregătirea unei redresări verzi, 
digitale și reziliente a economiei (REACT-
EU)

excepționale în temeiul obiectivului 
privind investițiile pentru creștere 
economică și locuri de muncă, cu scopul de 
a oferi asistență pentru promovarea 
reparării daunelor provocate de criză în 
contextul pandemiei de COVID-19 și 
pentru pregătirea unei redresări verzi, 
digitale sociale și reziliente a economiei, a 
locurilor de muncă și a societății 
(REACT-EU)

Acest amendament (și anume adăugarea 
cuvântului „social” și a expresiei „a 
locurilor de muncă și a societății” în fraza 
„în contextul pandemiei de COVID-19 și 
de pregătire a unei redresări verzi, digitale 
și reziliente a economiei”) se aplică 
întregului text, inclusiv titlului. Adoptarea 
sa va impune modificări corespunzătoare 
în întregul text.]

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre au fost afectate de 
criză într-un mod fără precedent, din cauza 
consecințelor pandemiei de COVID-19. 
Criza agravează situația persoanelor 
aflate în situație de sărăcie sau care riscă 
să se afle în această situație, 
aprofundează clivajele sociale, intensifică 
pierderea locurilor de muncă, rata 
șomajului și aprofundează inegalitățile, în 
special în rândul grupurilor dezavantajate 
și a împiedicat creșterea în statele membre, 
fapt care, la rândul său, agravează 
deficitele grave de lichidități provocate de 
creșterea bruscă și semnificativă a 
investițiilor publice care au trebuit 
efectuate la nivelul sistemelor de sănătate 
și al altor sectoare ale economiilor 
acestora. Acest fapt a creat o situație 
excepțională care trebuie abordată prin 
măsuri specifice.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea atenuării șocurilor uriașe 
suportate de economie ca urmare a 
restricțiilor excepționale puse în aplicare de 
statele membre pentru a împiedica 
răspândirea COVID-19 și a riscurilor de 
redresare asimetrică cauzate de diferențele 
dintre statele membre la nivelul mijloacelor 
naționale disponibile, cu efecte grave 
asupra funcționării pieței interne, la 23 
aprilie 2020, Consiliul European a aprobat 
„Foaia de parcurs pentru redresare”, cu o 
componentă puternică de investiții, a 
solicitat înființarea Fondului european de 
redresare și a mandatat Comisia să 
analizeze necesitățile, astfel încât resursele 
să fie direcționate către sectoarele și părțile 
geografice cel mai afectate ale Uniunii, 
clarificându-se în același timp și legătura 
cu cadrul financiar multianual pentru 2021-
2027.

(3) În vederea atenuării șocurilor uriașe 
suportate de economie și societate ca 
urmare a restricțiilor excepționale puse în 
aplicare de statele membre pentru a 
împiedica răspândirea COVID-19 și a 
riscurilor de redresare asimetrică cauzate 
de diferențele dintre statele membre la 
nivelul mijloacelor naționale disponibile, 
cu efecte grave asupra funcționării pieței 
interne, la 23 aprilie 2020, Consiliul 
European a aprobat „Foaia de parcurs 
pentru redresare”, cu o componentă 
puternică de investiții, a solicitat înființarea 
Fondului european de redresare și a 
mandatat Comisia să analizeze necesitățile, 
astfel încât resursele să fie direcționate 
către sectoarele și părțile geografice cel 
mai afectate ale Uniunii, clarificându-se în 
același timp și legătura cu cadrul financiar 
multianual pentru 2021-2027.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Trebuie să fie pusă la dispoziție o 
sumă suplimentară excepțională de 
58 272 800 000 EUR (la prețurile curente) 
pentru angajamentul bugetar din fondurile 
structurale în cadrul obiectivului privind 
investițiile pentru creștere economică și 
locuri de muncă pentru anii 2020, 2021 și 
2022, cu scopul de a sprijini statele 
membre și regiunile cele mai afectate în 
efortul de reparare a daunelor provocate de 
criză în contextul pandemiei de COVID-19 

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

și de pregătire a unei redresări verzi, 
digitale, sociale și reziliente a economiei, a 
locurilor de muncă și a societății, în 
vederea repartizării rapide a resurselor 
către economia reală prin intermediul 
programelor operaționale existente. 
Resursele pentru 2020 provin dintr-o 
sporire a resurselor disponibile pentru 
coeziunea economică, socială și teritorială 
în contextul cadrului financiar multianual 
pentru 2014-2020, în timp ce resursele 
pentru 2021 și 2022 provin de la 
Instrumentul de redresare al Uniunii 
Europene. O parte din resursele 
suplimentare trebuie să fie alocată 
asistenței tehnice la inițiativa Comisiei. 
Comisia trebuie să stabilească defalcarea 
resurselor suplimentare rămase pentru 
fiecare stat membru, pe baza unei metode 
de alocare bazate pe cele mai recente date 
statistice obiective disponibile, referitoare 
la prosperitatea relativă a statelor membre, 
și pe datele statistice, inclusiv cele 
referitoare la egalitate, privind amploarea 
efectului crizei actuale asupra economiilor 
și societăților acestora, cu acordarea unei 
atenții deosebite categoriilor celor mai 
defavorizate, cum ar fi persoanele fără 
adăpost și cele din instituțiile specializate, 
care de obicei nu sunt luate în 
considerare de birourile de statistică ale 
statelor membre; în acest scop, ar trebui 
colectate date relevante și comparabile, cu 
implicarea organizațiilor 
neguvernamentale (ONG) a căror 
activitate este legată de sărăcie și 
excludere socială. Metoda de alocare 
trebuie să includă o sumă suplimentară 
dedicată pentru regiunile ultraperiferice, 
având în vedere vulnerabilitatea specifică a 
economiilor și societăților acestora. Pentru 
a reflecta caracterul evolutiv al efectelor 
crizei, defalcarea trebuie să fie revizuită în 
2021 pe baza aceleiași metode de alocare, 
utilizându-se cele mai recente date 
statistice și datele privind egalitatea 
disponibile până la 19 octombrie 2021, 
pentru distribuirea tranșei pe 2022 a 
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resurselor suplimentare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru a permite o flexibilitate 
maximă a statelor membre în pregătirea 
acțiunilor de reparare a daunelor provocate 
de criză în contextul pandemiei de 
COVID-19 sau în pregătirea unei redresări 
verzi, digitale și reziliente a economiei, 
Comisia trebuie să stabilească alocările la 
nivel de stat membru. Mai mult, trebuie să 
se prevadă și posibilitatea de a utiliza orice 
fel de resurse suplimentare pentru a sprijini 
ajutoarele pentru persoanele cele mai 
defavorizate. În plus, este necesar să se 
stabilească plafoane privind alocările 
pentru asistență tehnică la inițiativa statelor 
membre, permițând în același timp statelor 
membre o flexibilitate maximă în ceea ce 
privește aceste alocări în cadrul 
programelor operaționale sprijinite de 
FEDR sau de FSE. Trebuie clarificat 
faptul că nu este necesară respectarea 
ponderii minime a FSE pentru resursele 
suplimentare. Ținând cont de cheltuirea 
rapidă preconizată a resurselor 
suplimentare, angajamentele legate de 
aceste resurse suplimentare trebuie să fie 
dezangajate doar la încheierea programelor 
operaționale.

(7) Pentru a permite o flexibilitate 
suficientă a statelor membre în pregătirea 
acțiunilor de reparare a daunelor provocate 
de criză în contextul pandemiei de 
COVID-19 sau în pregătirea unei redresări 
verzi, digitale, sociale și reziliente a 
economiei, locurilor de muncă și 
societății, Comisia trebuie să stabilească 
alocările la nivel de stat membru. Mai 
mult, trebuie să se prevadă și posibilitatea 
de a utiliza orice fel de resurse 
suplimentare pentru a sprijini ajutoarele 
pentru persoanele cele mai defavorizate. În 
plus, este necesar să se stabilească plafoane 
privind alocările pentru asistență tehnică la 
inițiativa statelor membre, permițând în 
același timp statelor membre o flexibilitate 
suficientă în ceea ce privește aceste alocări 
în cadrul programelor operaționale 
sprijinite de FEDR sau de FSE. Ținând 
cont de cheltuirea rapidă preconizată a 
resurselor suplimentare, angajamentele 
legate de aceste resurse suplimentare 
trebuie să fie dezangajate doar la 
încheierea programelor operaționale.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a completa acțiunile deja 
disponibile în sfera de aplicare a FEDR, 
astfel cum a fost extinsă prin 

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

Regulamentele (UE) 2020/460 și (UE) 
2020/558 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului5, statelor membre trebuie să li 
se permită în continuare să utilizeze 
resursele suplimentare în principal pentru 
investiții în produse și servicii destinate 
serviciilor de sănătate pentru toți, pentru 
furnizarea de sprijin sub formă de capital 
de lucru sau de sprijin pentru investiții în 
favoarea IMM-urilor, mai ales a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici, pentru operațiuni care contribuie la 
tranziția către o economie digitală și verde, 
pentru infrastructuri care oferă servicii de 
bază nediscriminatorii cetățenilor, inclusiv 
în zonele rurale, sau pentru măsuri de 
sprijin economic în favoarea acelor regiuni 
care depind cel mai mult de sectoarele cel 
mai afectate de criză, precum și pentru a-i 
ajuta pe cei mai defavorizați. Asistența 
tehnică trebuie să fie și ea sprijinită. Este 
oportun ca resursele suplimentare să se 
concentreze exclusiv asupra noului 
obiectiv, intitulat „Promovarea reparării 
daunelor provocate de criză în contextul 
pandemiei de COVID-19 și pregătirea unei 
redresări verzi, digitale, sociale și reziliente 
a economiei, a locurilor de muncă și 
societății”, care trebuie să constituie, de 
asemenea, o prioritate de investiții unică, 
pentru a permite o programare și o 
implementare simplificate a resurselor 
suplimentare.

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

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

modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea 
ce privește măsuri specifice de asigurare a 
unei flexibilități excepționale pentru 
utilizarea fondurilor structurale și de 
investiții europene ca reacție la epidemia 
de COVID-19, (JO L 130, 23.4.2020, p. 1).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În ceea ce privește FSE, statele 
membre trebuie să folosească resursele 
suplimentare în primul rând pentru 
sprijinirea menținerii locurilor de muncă, 
inclusiv prin regimuri de șomaj tehnic și 
sprijin acordat lucrătorilor independenți, 
crearea de locuri de muncă, în special 
pentru persoanele aflate în situații 
vulnerabile, acordarea de sprijin pentru 
măsurile de angajare a tinerilor, educație și 
formare, dezvoltarea competențelor și 
sporirea accesului la servicii sociale de 
interes general, inclusiv pentru copii. 
Trebuie clarificat faptul că, în actualele 
circumstanțe excepționale, sprijinul în 
favoarea regimurilor de șomaj tehnic 
destinate angajaților și lucrătorilor 
independenți în contextul pandemiei de 
COVID-19 poate fi furnizat chiar și atunci 
când nu este combinat cu măsuri active pe 
piața muncii, cu excepția cazului în care 
acestea din urmă sunt impuse de legislația 
națională. Sprijinul Uniunii pentru aceste 
regimuri de șomaj tehnic trebuie să fie 
limitat în timp.

(10) În ceea ce privește FSE, statele 
membre trebuie să folosească resursele 
suplimentare în primul rând pentru 
sprijinirea incluziunii sociale și eradicarea 
sărăciei, acordând o atenție deosebită 
sărăciei în rândul copiilor, menținerii 
locurilor de muncă, inclusiv prin regimuri 
de șomaj tehnic care asigură un venit 
peste pragul sărăciei, și pentru sprijinirea 
lucrătorilor independenți, crearea de locuri 
de muncă, în special pentru persoanele 
aflate în situații vulnerabile, acordarea de 
sprijin pentru măsurile de angajare a 
tinerilor, educație și formare favorabile 
incluziunii, dezvoltarea competențelor, în 
special pentru grupurile defavorizate și 
persoanele care asigură servicii de 
îngrijire, și sporirea accesului la servicii de 
sănătate și la servicii sociale de interes 
general, inclusiv pentru copii, persoanele 
în vârstă și cele cu dizabilități, care sunt 
egale și universale, favorabile incluziunii, 
accesibile și de înaltă calitate. Trebuie 
clarificat faptul că, în actualele 
circumstanțe excepționale, sprijinul în 
favoarea regimurilor de șomaj tehnic 
destinate angajaților și lucrătorilor 
independenți în contextul pandemiei de 
COVID-19 poate fi furnizat chiar și atunci 
când nu este combinat cu măsuri active pe 
piața muncii, cu excepția cazului în care 
acestea din urmă sunt impuse de legislația 
națională. Sprijinul Uniunii pentru aceste 



PE654.046v02-00 10/22 AD\1209867RO.docx

RO

regimuri de șomaj tehnic trebuie să fie 
limitat în timp și ar trebui să fie 
condiționat de menținerea aceluiași nivel 
de condiții de lucru și de încadrare în 
muncă, inclusiv prin asigurarea protecției 
împotriva concedierilor și a reducerilor 
salariale și prin neacordarea de prime 
directorilor sau dividende acționarilor. 
Având în vedere că sunt utilizate mijloace 
publice pentru a susține nivelurile de 
ocupare a forței de muncă, beneficiarii 
sprijinului din partea Uniunii nu ar trebui 
să se afle într-o jurisdicție menționată în 
anexa I la concluziile Consiliului privind 
lista revizuită a UE de jurisdicții 
necooperante în scopuri fiscale1a și nu ar 
trebui să submineze negocierile colective, 
participarea lucrătorilor sau 
coparticiparea acestora la procesele 
decizionale din cadrul întreprinderii, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale.
____________________________
1a JO C 64, 27.2.2020, p. 8.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Comisiei a programului operațional trebuie 
să fie limitate. Cu toate acestea, REACT-
EU nu ar trebui să sprijine nicio acțiune 
care să contribuie la segregare sau la 
excluziune socială sau care să ofere un 
venit sub pragul de sărăcie al statelor 
membre. Aspectele legate de gen ar trebui 
să fie luate în considerare în cadrul 
tuturor programelor puse în aplicare, pe 
parcursul elaborării, punerii în aplicare, 
monitorizării și evaluării acestora. De 
asemenea, în concordanță cu articolul 21 
din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene, în punerea în aplicare 
a REACT-EU se interzice discriminarea 
de orice fel, bazată pe motive precum 
sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau 
socială, caracteristicile genetice, limba, 
religia sau convingerile, opiniile politice 
sau de orice altă natură, apartenența la o 
minoritate națională, averea, nașterea, un 
handicap, vârsta sau orientarea sexuală.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a permite statelor membre să 
repartizeze rapid resursele suplimentare 
destinate reparării daunelor provocate de 
criză în contextul pandemiei de COVID-19 
și pregătirii unei redresări verzi, digitale și 
reziliente a economiei în perioada actuală 
de programare, se justifică scutirea statelor 
membre, în mod excepțional, de 
necesitatea de a respecta atât 
condiționalitățile și cerințele ex ante 
referitoare la rezerva de performanță, la 
aplicarea cadrului de performanță și la 
concentrarea tematică, în raport și cu 
pragurile stabilite pentru dezvoltarea 
urbană durabilă pentru FEDR, cât și 
cerințele privind pregătirea a unei strategii 
de comunicare pentru resursele 
suplimentare. Este totuși necesar ca statele 

(14) Pentru a permite statelor membre să 
repartizeze rapid resursele suplimentare 
destinate reparării daunelor provocate de 
criză în contextul pandemiei de COVID-19 
și pregătirii unei redresări verzi, digitale și 
reziliente a economiei în perioada actuală 
de programare, se justifică scutirea statelor 
membre, în mod excepțional, de 
necesitatea de a respecta atât 
condiționalitățile și cerințele ex ante 
referitoare la rezerva de performanță, la 
aplicarea cadrului de performanță și la 
concentrarea tematică, în raport și cu 
pragurile stabilite pentru dezvoltarea 
urbană durabilă pentru FEDR, cât și 
cerințele privind pregătirea a unei strategii 
de comunicare pentru resursele 
suplimentare. Este totuși necesar ca statele 
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membre să efectueze cel puțin o evaluare 
până la 31 decembrie 2024 pentru a 
determina eficacitatea, eficiența și impactul 
resurselor suplimentare, precum și modul 
în care acestea au contribuit la atingerea 
țintelor noului obiectiv tematic dedicat. 
Pentru a facilita disponibilitatea unor 
informații comparabile la nivelul Uniunii, 
statele membre sunt încurajate să utilizeze 
indicatorii specifici ai programului, puși la 
dispoziție de către Comisie. În plus, în 
îndeplinirea responsabilităților care le revin 
în ceea ce privește informarea, 
comunicarea și vizibilitatea, statele 
membre și autoritățile de gestionare trebuie 
să sporească vizibilitatea măsurilor și a 
resurselor excepționale introduse de 
Uniune, asigurându-se, în particular, că 
beneficiarii potențiali, beneficiarii, 
participanții, destinatarii finali ai 
instrumentelor financiare și publicul larg 
sunt conștienți de existența, volumul și 
sprijinul suplimentar provenit din resursele 
suplimentare.

membre să efectueze cel puțin o evaluare 
până la 31 decembrie 2024 pentru a 
determina caracterul incluziv, eficacitatea, 
eficiența și impactul resurselor 
suplimentare, precum și modul în care 
acestea au contribuit la atingerea țintelor 
noului obiectiv tematic dedicat. Pentru a 
facilita disponibilitatea unor informații 
comparabile la nivelul Uniunii, statele 
membre sunt încurajate să utilizeze 
indicatorii specifici ai programului, puși la 
dispoziție de către Comisie. În plus, în 
îndeplinirea responsabilităților care le revin 
în ceea ce privește informarea, 
comunicarea și vizibilitatea, statele 
membre și autoritățile de gestionare trebuie 
să sporească vizibilitatea măsurilor și a 
resurselor excepționale introduse de 
Uniune, asigurându-se, în particular, că 
beneficiarii potențiali, beneficiarii, 
participanții, destinatarii finali ai 
instrumentelor financiare și publicul larg 
sunt conștienți de existența, volumul și 
sprijinul suplimentar provenit din resursele 
suplimentare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Pentru a permite direcționarea 
acestor resurse suplimentare către zonele 
geografice unde sunt cel mai necesare, ca 
măsură excepțională și fără a aduce 
atingere normelor generale de alocare a 
resurselor fondurilor structurale, resursele 
suplimentare alocate către FEDR și FSE nu 
trebuie defalcate pe categorii de regiuni. 
Cu toate acestea, se așteaptă ca statele 
membre să țină seama de diferitele nevoi 
regionale rezultate ca urmare a impactului 
pandemiei de COVID-19, precum și de 
nivelurile de dezvoltare, astfel încât să 
asigure faptul că regiunile mai puțin 
dezvoltate sunt menținute în centrul 
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prevăzute la articolul 173 din TFUE. De 
asemenea, statele membre trebuie să 
implice autoritățile locale și regionale, 
precum și organismele relevante 
reprezentând societatea civilă, în 
conformitate cu principiile parteneriatului.

atenției, în conformitate cu obiectivele de 
coeziune economică, socială și teritorială 
prevăzute la articolul 173 din TFUE. De 
asemenea, statele membre trebuie să 
implice autoritățile locale și regionale și 
partenerii sociali, precum și organismele 
relevante reprezentând societatea civilă, 
inclusiv ONG-urile și organismele active 
în domenii precum sărăcia, incluziunea 
socială, egalitatea de gen și 
nediscriminarea, în conformitate cu 
principiile parteneriatului.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dat fiind caracterul urgent al 
situației legate de pandemia de COVID-19, 
prezentul regulament trebuie să intre în 
vigoare în ziua următoare datei publicării 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(Nu privește versiunea în limba română.)
 

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Având în vedere pandemia de 
COVID-19 și necesitatea de a soluționa 
urgent criza de sănătate publică aferentă, 
se consideră necesar să se facă uz de 
excepția de la perioada de opt săptămâni 
prevăzută la articolul 4 din Protocolul 
nr. 1 privind rolul parlamentelor 
naționale în Uniunea Europeană, anexat 
la Tratatul privind Uniunea Europeană, 
la Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene și la Tratatul de instituire a 
Comunității Europene a Energiei 
Atomice.

eliminat
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Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
86 alineatul (2) și ale articolului 136 
alineatul (1), angajamentele pentru resurse 
suplimentare se dezangajează în 
conformitate cu normele care trebuie 
urmate pentru închiderea programelor.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
86 alineatul (2) și ale articolului 136 
alineatul (1), angajamentele pentru resurse 
suplimentare se dezangajează până la 31 
decembrie 2024.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Fiecare stat membru trebuie să aloce 
programelor operaționale resursele 
suplimentare disponibile pentru 
programare în cadrul FEDR și al FSE. 
Cota corespunzătoare FSE nu trebuie să 
fie redusă sub nivelul de 23,1 % stabilit de 
obligația legală în vigoare.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 5 – paragraful 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
92 alineatul (7), se poate propune ca o 
parte a resurselor suplimentare să fie 

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
92 alineatul (7), se poate propune ca o 
parte a resurselor suplimentare să fie 
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utilizată pentru a spori sprijinul acordat 
Fondului de ajutor european destinat celor 
mai defavorizate persoane („FEAD”), 
înainte sau în același timp cu alocarea către 
FEDR și FSE.

utilizată pentru a spori sprijinul acordat 
Fondului de ajutor european destinat celor 
mai defavorizate persoane („FEAD”) și 
Inițiativei privind ocuparea forței de 
muncă în rândul tinerilor (YEI), înainte 
sau în același timp cu alocarea către FEDR 
și FSE. Această parte corespunde unei 
cote de cel puțin 3 % din resursele 
suplimentare, pentru a asigura o sumă 
minimă pentru sprijinul destinat celor mai 
defavorizate persoane care au fost 
afectate disproporționat într-un mod fără 
precedent de criza COVID-19.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 5 – paragraful 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

După alocarea inițială, la cererea unui stat 
membru privind modificarea unui program 
operațional în conformitate cu articolul 30 
alineatul (1), resursele suplimentare pot fi 
transferate între FEDR și FSE, independent 
de procentele menționate la articolul 92 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c).

După alocarea inițială, la cererea unui stat 
membru privind modificarea unui program 
operațional în conformitate cu articolul 30 
alineatul (1), resursele suplimentare pot fi 
transferate între FEDR și FSE, independent 
de procentele menționate la articolul 92 
alineatul (1) literele (a), (b) și (c), cât timp 
cota aferentă FSE nu scade sub 23,1 %.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 5 – paragraful 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințele prevăzute la articolul 92 
alineatul (4) nu se aplică alocării inițiale 
sau transferurilor ulterioare.

eliminat
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Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În ceea ce privește FSE, resursele 
suplimentare trebuie să fie utilizate în 
primul rând pentru a sprijini incluziunea 
socială și eradicarea sărăciei, cu un 
accent special pe sărăcia în rândul 
copiilor, menținerea locurilor de muncă, 
inclusiv prin regimuri de șomaj tehnic care 
asigură un venit peste pragul sărăciei din 
statul membru și sprijin acordat 
lucrătorilor independenți, chiar și atunci 
când sprijinul respectiv nu este combinat 
cu măsuri active pe piața muncii, cu 
excepția cazului în care acestea din urmă 
sunt impuse de legislația națională. 
Resursele suplimentare trebuie să sprijine, 
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dezvoltarea competențelor – în special 
pentru a sprijini dubla tranziție verde și 
digitală și pentru a spori accesul la 
serviciile sociale de interes general, 
inclusiv pentru copii.

de asemenea, crearea de locuri de muncă 
de calitate – în special pentru persoanele 
aflate în situații vulnerabile – măsurile de 
angajare a tinerilor, inclusiv educația pe tot 
parcursul vieții, recalificarea și formarea 
profesională individualizată, dezvoltarea 
competențelor – în special pentru grupurile 
dezavantajate și pentru persoanele care 
asigură servicii de îngrijire, pentru a 
sprijini tranzițiile justă, verde și digitală, 
precum și tranziția către locuri de muncă 
sustenabile și pentru a spori accesul egal și 
universal la servicii incluzive, accesibile și 
de calitate ridicată, inclusiv la servicii de 
sănătate și servicii sociale de interes 
general, inclusiv pentru copii, pentru 
persoanele în vârstă și pentru cele cu 
dizabilități. Sprijinul Uniunii pentru 
aceste regimuri de șomaj tehnic trebuie să 
fie limitat în timp și trebuie să fie 
condiționat de menținerea aceluiași nivel 
de condiții de lucru și de încadrare în 
muncă, inclusiv prin asigurarea protecției 
împotriva concedierilor și a reducerilor 
salariale. Beneficiarii sprijinului din 
partea Uniunii nu plătesc prime 
directorilor sau dividende acționarilor, nu 
se află într-o jurisdicție menționată în 
anexa I la concluziile Consiliului privind 
lista revizuită a UE de jurisdicții 
necooperante în scopuri fiscale1a și nu 
subminează negocierile colective, 
participarea lucrătorilor sau 
coparticiparea acestora la procesele 
decizionale din cadrul întreprinderii, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale.
________________________________
1a JO C 64, 27.2.2020, p. 8.

Amendamentul 20

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

Cu excepția asistenței tehnice menționate 
la alineatul (6) și a resurselor suplimentare 
utilizate pentru FEAD, menționate la 
alineatul (5) al șaptelea paragraf, resursele 
suplimentare trebuie să sprijine 
operațiunile din cadrul noului obiectiv 
tematic „Promovarea reparării daunelor 
provocate de criză în contextul pandemiei 
de COVID-19 și pregătirea unei redresări 
verzi, digitale și reziliente a economiei”, 
care completează obiectivele tematice 
prevăzute la articolul 9.

Cu excepția asistenței tehnice menționate 
la alineatul (6) și a resurselor suplimentare 
utilizate pentru FEAD și YEI, menționate 
la alineatul (5) al șaptelea paragraf, 
resursele suplimentare trebuie să sprijine 
operațiunile din cadrul noului obiectiv 
tematic „Promovarea reparării daunelor 
provocate de criză în contextul pandemiei 
de COVID-19 și pregătirea unei redresări 
verzi, digitale, sociale și reziliente a 
economiei, locurilor de muncă și 
societății”, care completează obiectivele 
tematice prevăzute la articolul 9.

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
26 alineatul (4), statele membre pot elabora 
un program operațional nou dedicat în 
temeiul noului obiectiv tematic menționat 
la alineatul (10). Nu este necesară 
efectuarea niciunei evaluări ex ante în 
temeiul articolului 55.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 
26 alineatul (4), statele membre pot elabora 
un program operațional nou dedicat în 
temeiul noului obiectiv tematic menționat 
la alineatul (9). Nu este necesară efectuarea 
niciunei evaluări ex ante în temeiul 
articolului 55.

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Elementele menționate la alineatul (2) 
primul paragraf litera (b) punctele (v) și 
(vii), la alineatul (4), la alineatul (6) 
literele (b) și (c) și la articolul 96 alineatul 

Elementele menționate la alineatul (2) 
primul paragraf litera (b) punctele (v) și 
(vii) și la alineatul (6) literele (b) și (c) de 
la articolul 96 nu sunt necesare pentru un 



AD\1209867RO.docx 19/22 PE654.046v02-00

RO

(7) nu sunt necesare pentru un astfel de 
program operațional nou. Elementele 
prevăzute la articolul 96 alineatul (3) sunt 
necesare numai în cazul în care se 
furnizează sprijinul aferent.

astfel de program operațional nou. 
Elementele prevăzute la articolul 96 
alineatul (3) sunt necesare numai în cazul 
în care se furnizează sprijinul aferent.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

11a. Toate programele puse în aplicare 
în cadrul REACT-EU asigură egalitatea 
de gen și de șanse pentru toți, fără 
discriminare.

Amendamentul 25

Propunere de regulament



PE654.046v02-00 20/22 AD\1209867RO.docx

RO

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013
Articolul 92b – alineatul 12 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) derogarea prevăzută la articolul 65 
alineatul (10) al doilea paragraf care 
stabilește data de eligibilitate de 1 
februarie 2020 pentru operațiunile de 
promovare a capacităților de reacție la 
criză în contextul pandemiei de COVID-
19;

eliminat
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