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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În continuarea Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020, 
Comisia a formulat acum o propunere privind un Program de sprijin pentru reforme pentru 
perioada 2021-2027. Programul de sprijin pentru reforme va susține reformele prioritare din 
toate statele membre ale UE, având alocat un buget total de 25 de miliarde EUR, destinat 
proiectelor de reformă care vizează, de exemplu, piețele de produse și piețele forței de muncă, 
educația, sistemele fiscale, piețele de capital, mediul de afaceri, precum și investițiile în 
capitalul uman și în reformele administrației publice. Programul urmărește să ofere sprijin 
tehnic și financiar tuturor statelor membre, cu scopul de a se întreprinde reforme de 
modernizare a economiilor acestora, axate îndeosebi pe prioritățile de reformă identificate în 
contextul semestrului european.

Programul este alcătuit din trei instrumente distincte:

– instrumentul de realizare a reformelor are drept scop furnizarea de sprijin financiar 
pentru reformele-cheie identificate în contextul semestrului european, cu un buget de 
22 de miliarde EUR aflat la dispoziția tuturor statelor membre. Finanțarea este 
distribuită proporțional în raport cu populația fiecărui stat membru.

– instrumentul de sprijin tehnic va ajuta statele membre să conceapă și să pună în 
aplicare reforme și să își sporească capacitatea administrativă. Acest instrument este 
succesorul direct al Serviciului existent de sprijin pentru reforme structurale care, în 
ultimii ani, a susținut peste 440 de proiecte de reformă din 24 de state membre. 
Instrumentul se află la dispoziția tuturor statelor membre și dispune de un buget 
planificat de 840 de milioane EUR.

– mecanismul de convergență, cu un buget de 2,16 miliarde EUR, va avea drept obiectiv 
să ofere sprijin financiar și tehnic specific statelor membre care se pregătesc să adere 
la zona euro. Mecanismul nu modifică criteriile de aderare la zona euro, aflate în 
vigoare, însă urmărește să ofere sprijin practic pentru a asigura o tranziție de succes și  
participarea la zona euro a statelor membre care încă nu au aderat.

Raportoarea susține propunerea de instituire a noului program de sprijin pentru reforme, dată 
fiind experiența pozitivă înregistrată de Programul actual de sprijin pentru reforme structurale. 
Prin urmare, amendamentele propuse vizează aspecte relativ minore și tehnice.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru bugete și Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, care sunt comisii competente, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice constituie cadrul pentru 
identificarea priorităților naționale de 
reformă și pentru monitorizarea punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
priorități de reformă. Respectivele strategii 
ar trebui să fie prezentate împreună cu 
programele naționale de reformă anuale, 
pentru a defini și a coordona proiectele de 
investiții prioritare care urmează să fie 
sprijinite prin finanțare națională și/sau din 
partea Uniunii. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
fondurilor Uniunii într-un mod coerent și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea programelor sprijinite de 
Uniune în cadrul Fondului european de 
dezvoltare regională, al Fondului de 
coeziune, al Fondului social european, al 
Fondului european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală, al Funcției 
europene de stabilizare a investițiilor și al 
Fondului InvestEU, dacă este cazul.

(3) La nivelul Uniunii, semestrul 
european pentru coordonarea politicilor 
economice constituie cadrul pentru 
identificarea priorităților naționale de 
reformă și pentru monitorizarea punerii în 
aplicare a acestora. Statele membre își 
elaborează propriile strategii de investiții 
multianuale naționale în sprijinul acestor 
priorități de reformă. Respectivele strategii 
ar trebui să fie prezentate împreună cu 
programele naționale de reformă anuale, 
pentru a defini și a coordona proiectele de 
investiții prioritare care urmează să fie 
sprijinite prin finanțare națională și/sau din 
partea Uniunii. Acestea ar trebui să 
contribuie, de asemenea, la utilizarea 
fondurilor Uniunii într-un mod coerent, la 
realizarea obiectivelor stabilite și la 
maximizarea valorii adăugate a sprijinului 
financiar care urmează să fie primit în 
special din partea programelor sprijinite de 
Uniune în cadrul Fondului european de 
dezvoltare regională, al Fondului de 
coeziune, al Fondului social european, al 
Fondului european pentru pescuit și afaceri 
maritime, al Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală, al Funcției 
europene de stabilizare a investițiilor și al 
Fondului InvestEU, dacă este cazul. Statele 
membre și Comisia asigură coordonarea, 
complementaritatea și coerența dintre 
program și alte instrumente ale Uniunii și 
evită orice duplicare.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
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 

(4) Criza economică și financiară a 
demonstrat că dezvoltarea unor economii 
solide și reziliente și a unor sisteme 
financiare bazate pe structuri sociale și 



AD\1192171RO.docx 5/34 PE643.095v01-00

RO

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.

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. Realizarea unor reforme 
structurale ar trebui să contribuie la 
consolidarea coeziunii economice și 
sociale, la convergență, la creșterea 
productivității și la stimularea investițiilor, 
precum și la crearea unor condiții bune 
pentru creșterea durabilă și pentru crearea 
și menținerea de locuri de muncă și 
îmbunătățirea incluziunii sociale în 
Uniune. În plus, reformele ar trebui să 
contribuie la eliminarea blocajelor și să 
creeze un mediu favorabil pentru 
investiții, inclusiv pentru o 
reindustrializare inovatoare și 
sustenabilă. Mai precis, reformele 
sistemelor de educație și formare ar trebui 
să contribuie la stimularea activității 
economice și, în același timp, să 
stabilească condiții pentru creșterea pe 
termen lung.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

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 

(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 
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naționale de reformă ar trebui să fie 
consolidate și stimulate.

naționale de reformă ar trebui să fie 
consolidate și stimulate. Pentru a asigura 
realizarea efectivă a reformelor 
structurale, transpunerea lor în practică 
și monitorizarea transpunerii lor în 
practică ar trebui să fie compatibile cu 
transpunerea în practică și cu 
monitorizarea politicii de coeziune.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Regulamentul (UE) 2017/825 al 
Parlamentului European și al Consiliului a 
instituit Programul de sprijin pentru 
reforme structurale (PSRS) pentru perioada 
2017-2020, cu un buget de 
142 800 000 EUR. PSRS a fost instituit cu 
scopul de a consolida capacitatea statelor 
membre de a pregăti și a pune în aplicare 
reforme administrative și structurale 
menite să promoveze creșterea, inclusiv 
prin recurgerea la asistență pentru 
utilizarea eficientă și eficace a fondurilor 
Uniunii. Sprijinul tehnic acordat în cadrul 
programului este furnizat de către Comisie, 
la cererea unui stat membru și poate 
acoperi o gamă largă de domenii de 
politică. Experiența inițială în ceea ce 
privește PSRS a arătat o cerere de sprijin 
tehnic de patru ori (în 2017) și de cinci ori 
(în 2018) bugetul disponibil anual al 
acestuia.

(7) Regulamentul (UE) 2017/825 al 
Parlamentului European și al Consiliului a 
instituit Programul de sprijin pentru 
reforme structurale (PSRS) pentru perioada 
2017-2020, cu un buget de 
142 800 000 EUR. PSRS a fost instituit cu 
scopul de a consolida capacitatea statelor 
membre de a pregăti și a pune în aplicare 
reforme administrative și structurale 
menite să promoveze creșterea, inclusiv 
prin recurgerea la asistență pentru 
utilizarea eficientă și eficace a fondurilor 
Uniunii. Sprijinul tehnic acordat în cadrul 
programului este furnizat de către Comisie, 
la cererea unui stat membru și poate 
acoperi o gamă largă de domenii de 
politică. Experiența inițială în ceea ce 
privește PSRS a arătat o cerere de sprijin 
tehnic de patru ori (în 2017) și de cinci ori 
(în 2018) bugetul disponibil anual al 
programului, fapt care a determinat 
Comisia să propună o creștere a bugetului 
acestuia pentru 2019 și 2020.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 8
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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) 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.

Amendamentul 6

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 

(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 
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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.

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 la toate nivelurile de guvernare 
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.

Amendamentul 7

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 de realizare a reformelor, un 
instrument de sprijin tehnic și un mecanism 
de convergență specific pentru a sprijini 
pregătirea aderării la zona euro. În cadrul 
procedurilor de monitorizare și de control 
ar trebui instituit un mecanism de 
coordonare adecvat, pentru a se asigura 
coerența și complementaritatea 
intervențiilor politice, precum și pentru a 
se evita suprapunerile.
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Amendamentul 8

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) Obiectivul general al programului 
este consolidarea coeziunii, contribuția la 
convergență la nivelul Uniunii, a 
competitivității, a productivității, a creșterii 
sustenabile, a creării de locuri de muncă și 
incluziunii sociale. În acest scop, acesta ar 
trebui să acorde stimulente financiare 
pentru abordarea provocărilor structurale și 
ar trebui să ajute la consolidarea capacității 
administrative și instituționale a statelor 
membre în ceea ce privește instituțiile și 
sectoarele economic și social ale acestora. 
Prin urmare, este necesar să se asigure 
un nivel adecvat de implicare și de 
consultare a autorităților regionale și 
locale și a partenerilor economici și 
sociali în elaborarea și punerea în 
aplicare a reformelor structurale.

Amendamentul 9

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. 

(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 la diferite niveluri, 
după caz, în eforturile lor de a elabora și a 
pune în aplicare reforme, luând în 
considerare bunele practici și lecțiile 



PE643.095v01-00 10/34 AD\1192171RO.docx

RO

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.

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 și 
continuă să ia măsuri demonstrabile în 
direcția adoptării monedei unice într-un 
anumit interval de timp.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(15) Pentru a asigura faptul că reformele 
sprijinite de program abordează toate 
domeniile-cheie economice, sociale și de 
mediu, atât 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, protecția mediului și a 
climei, inclusiv combaterea schimbărilor 
climatice, sănătatea publică și bunăstarea 
socială.

Amendamentul 11

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 

eliminat
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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.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Națiunilor Unite, acest program va 
contribui la integrarea acțiunilor în 
domeniul climei în politicile Uniunii, 
precum și la atingerea țintei globale ca 25 
% din cheltuielile de la bugetul UE să 
sprijine obiectivele în domeniul climei. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
cursul pregătirii și punerii în aplicare a 
programului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare relevante.

(18) Reflectând importanța combaterii 
schimbărilor climatice în concordanță cu 
angajamentele Uniunii de a pune în 
aplicare Acordul de la Paris și de a 
îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă 
ale Națiunilor Unite, acest program va 
contribui la integrarea acțiunilor în 
domeniul climei în politicile Uniunii, 
precum și la atingerea țintei globale ca 
30 % din cheltuielile de la bugetul UE să 
sprijine obiectivele în domeniul climei. 
Acțiunile relevante vor fi identificate în 
cursul pregătirii și punerii în aplicare a 
programului, iar ulterior acestea vor fi 
reevaluate în cadrul evaluărilor și 
procedurilor de reexaminare periodice 
relevante.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 20

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 

(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 
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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.

de alocare și în cadrul fiecărei cereri. 
Contribuția maximă ar trebui să fie 
calculată pe baza populației și, respectiv, a 
PIB-ului lor pe cap de locuitor. Criteriile 
de selecție ar trebui prezentate statelor 
membre într-un mod transparent. 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 75 % 
(16 500 000 000 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.

Amendamentul 14

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 

(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 părții de 25 % 
rămase (5 500 000 000 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 
(5 500 000 000 EUR) din pachetul 
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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.

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.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 22

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 clar și simplu 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 
pentru a le reduce și pentru a atinge 
obiectivele.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 24
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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 reformă pe o perioadă de 
maximum trei ani.

(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 
juste și 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 reformă pe o perioadă de 
maximum trei ani. În plus, reformele 
propuse spre finanțare ar trebui să fie 
strict monitorizate prin intermediul 
semestrului european.

Amendamentul 17

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 

(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 
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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.

evaluarea periodică a 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 
cu Comitetul Economic și Social 
European și cu Comitetul European al 
Regiunilor, 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 și 
a monitorizării angajamentelor în materie 
de reformă ar trebui să se realizeze în 
cadrul semestrului european.

Amendamentul 18

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

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) În scopul asigurării transparenței, 
angajamentele în materie de reformă 
adoptate de Comisie ar trebui să fie 
comunicate Parlamentului European și 
Consiliului, iar activitățile de comunicare 
ar trebui să fie efectuate de Comisie, după 

(29) În scopul asigurării transparenței, 
angajamentele în materie de reformă 
adoptate de Comisie trebuie comunicate 
Parlamentului European și Consiliului, iar 
activitățile de comunicare ar trebui să fie 
efectuate periodic de Comisie, după caz.



PE643.095v01-00 16/34 AD\1192171RO.docx

RO

caz.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) 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 angajamentelor în materie de 
reformă de către statul membru respectiv. 
Suspendarea și anularea contribuției 
financiare ar trebui să fie posibile atunci 
când angajamentele în materie de reformă 
nu au fost puse în aplicare în mod 
satisfăcător de către statul membru. Pentru 
a asigura un impact durabil al reformelor 
după punerea lor în aplicare, ar trebui să se 
stabilească o perioadă rezonabilă care să 
definească durabilitatea reformelor după 
plata contribuției financiare. O perioadă de 
cinci ani ar trebui să fie considerată o 
perioadă minimă rezonabilă care trebuie 
aplicată. Ar trebui să se stabilească 
proceduri contradictorii pentru a asigura 
faptul că decizia adoptată de Comisie în 
legătură cu suspendarea, anularea și 
recuperarea sumelor plătite respectă 
dreptul statelor membre de a prezenta 
observații.

(31) În scopul asigurării unei bune 
gestiuni financiare, ar trebui să se 
stabilească norme specifice pentru 
angajamentele bugetare, plăți în avans, 
plăți, suspendarea, anularea și recuperarea 
fondurilor. Plățile ar trebui să se bazeze pe 
o evaluare pozitivă, realizată de Comisie, a 
punerii în aplicare a angajamentelor în 
materie de reformă de către statul membru 
respectiv. Suspendarea și anularea 
contribuției financiare ar trebui să fie 
posibile numai atunci când angajamentele 
în materie de reformă nu au fost puse în 
aplicare în mod satisfăcător de către statul 
membru și numai după o analiză 
aprofundată. Pentru a asigura un impact 
durabil al reformelor după punerea lor în 
aplicare, ar trebui să se stabilească o 
perioadă rezonabilă care să definească 
durabilitatea reformelor după plata 
contribuției financiare. O perioadă de cinci 
ani ar trebui să fie considerată o perioadă 
minimă rezonabilă care trebuie aplicată. Ar 
trebui să se stabilească proceduri 
contradictorii pentru a asigura faptul că 
decizia adoptată de Comisie în legătură cu 
suspendarea, anularea și recuperarea 
sumelor plătite respectă dreptul statelor 
membre de a prezenta observații.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 32
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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, 
ar trebui să fie menținute principalele 
caracteristici ale PSRS, inclusiv acțiunile 
eligibile pentru finanțare în cadrul 
instrumentului de sprijin tehnic.

(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, 
ajungându-se la o propunere de creștere a 
bugetului acestuia pentru 2019 și 2020. 
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, 
ar trebui să fie menținute principalele 
caracteristici ale PSRS, inclusiv acțiunile 
eligibile pentru finanțare în cadrul 
instrumentului de sprijin tehnic.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(36) În scopul asigurării 
responsabilității, a transparenței și a 
vizibilității acțiunilor Uniunii, sub rezerva 
anumitor condiții care să protejeze 
informațiile sensibile, planurile de 
cooperare și sprijin ar trebui să fie 
prezentate Parlamentului European și 
Consiliului, iar activitățile de comunicare 
ar trebui să fie efectuate periodic de 
Comisie, după caz. Ar trebui creată o 
platformă de comunicare dedicată care să 
favorizeze cunoașterea reciprocă a 
bunelor practici.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 37
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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 
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.

(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 
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. 
Cazurile de urgență ar putea să se refere, 
de asemenea, la provocări noi, 
neprevăzute, care necesită reforme 
administrative sau de altă natură în 
statele membre.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Pentru a asigura o alocare eficientă 
și coerentă a fondurilor din bugetul 
Uniunii și pentru a respecta principiul 
bunei gestiuni financiare, acțiunile 
întreprinse în cadrul programului ar trebui 
să fie în concordanță cu programele 
Uniunii aflate în curs și complementare 
acestora, evitându-se totodată dubla 
finanțare a acelorași cheltuieli. În special, 
Comisia și statul membru ar trebui să 

(42) Pentru a asigura o alocare eficientă, 
coerentă și transparentă a fondurilor din 
bugetul Uniunii și pentru a respecta 
principiul bunei gestiuni financiare, 
acțiunile întreprinse în cadrul programului 
ar trebui să fie în concordanță cu 
programele Uniunii aflate în curs, 
coordonate cu acestea și complementare 
lor, dar fără a le înlocui, evitându-se 
totodată dubla finanțare a acelorași 
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asigure, în toate etapele procesului, o 
coordonare eficace în vederea asigurării 
consecvenței, coerenței, complementarității 
și sinergiei între sursele de finanțare, 
inclusiv în ceea ce privește asistența 
tehnică.

cheltuieli. În special, Comisia și statul 
membru ar trebui să asigure, în toate 
etapele procesului, o coordonare eficace în 
vederea asigurării consecvenței, coerenței, 
complementarității și sinergiei între sursele 
de finanțare, inclusiv în ceea ce privește 
asistența tehnică. În cadrul procedurilor 
de monitorizare și de control ar trebui 
instituit un mecanism de coordonare 
adecvat, pentru a se asigura o mai mare 
coerență și complementaritate a 
intervențiilor politice, precum și pentru a 
se evita suprapunerile.

Amendamentul 25

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 
resurselor acestuia și la valoarea sa 
adăugată. În plus, o evaluare ex post 
independentă ar trebui să analizeze 
impactul programului pe termen lung și 
efectele sale asupra sustenabilității.

Amendamentul 26

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 

6. „stat membru eligibil”, în cadrul 
mecanismului de convergență, înseamnă un 
stat membru a cărui monedă nu este euro și 
care a luat și ia 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 



PE643.095v01-00 20/34 AD\1192171RO.docx

RO

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).

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).

Amendamentul 27

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, consolidând astfel coeziunea, 
competitivitatea, productivitatea, 
creșterea, incluziunea socială și 
investițiile și contribuind la o convergență 
reală în Uniune; și

Amendamentul 28

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, 

(b) contribuirea la consolidarea 
capacității administrative și instituționale a 
statelor membre, inclusiv la nivel regional, 
dacă este cazul, în ceea ce privește 
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administrația publică și sectoarele 
economic și social.

provocările cu care se confruntă instituțiile, 
guvernanța, administrația publică și 
sectoarele economic și social, ca răspuns 
la provocările economice, sociale și de 
mediu.

Amendamentul 29

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, inclusiv ale 
autorităților regionale, dacă este cazul, 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;

Amendamentul 30

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 
mai multe din următoarele:

Obiectivele generale și specifice prevăzute 
la articolele 4 și 5 se referă la domenii de 
politică legate de coeziune, convergență, 
competitivitate, productivitate, inovare, 
creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, incluziune socială, locuri de 
muncă și investiții, protecția mediului și a 
climei, și, în special, la una sau mai multe 
din următoarele:

Amendamentul 31
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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, în special pentru 
întreprinderile mici și mijlocii, 
reindustrializarea, dezvoltarea sectorului 
privat și parteneriatele de tip public-
privat, piața produselor și a serviciilor, 
investițiile, participarea publică în 
întreprinderi, comerțul și investițiile străine 
directe, concurența și achizițiile publice, 
dezvoltarea sectorială durabilă și sprijinul 
pentru inovare și cercetare și pentru 
digitalizare;

Amendamentul 32

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) 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, sistemele 
de pensii, sistemele judiciare, precum și 
politicile în materie de coeziune și 
politicile din domeniul azilului, migrației și 
frontierelor;

Amendamentul 33

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 

(e) politicile referitoare la punerea în 
aplicare a acțiunilor climatice, a 
economiei circulare, a mobilității 
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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

sustenabile, a conectivității,  promovării 
eficienței energetice și a utilizării eficiente 
a resurselor, a surselor de energie 
regenerabile,  realizării diversificării 
energetice și asigurării securității 
energetice, precum și politicile privind 
sectorul agriculturii, al pescuitului și 
dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și 
îndepărtate; și

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pachetul financiar pentru program 
poate acoperi, de asemenea, cheltuielile 
legate de activitățile de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare, 
care sunt necesare pentru gestionarea 
programului și îndeplinirea obiectivelor 
acestuia, în special cele legate de studii, 
reuniunile experților, acțiunile de 
informare și comunicare, inclusiv 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament, cheltuielile legate 
de rețelele informatice care se concentrează 
pe prelucrarea și schimbul de informații, 
inclusiv instrumentele corporative de 
tehnologie a informației și toate celelalte 
cheltuieli de asistență tehnică și 
administrativă suportate de Comisie pentru 
gestionarea programului. În cadrul 
fiecăruia dintre cele trei instrumente 
menționate la articolul 3, cheltuielile pot 
acoperi, de asemenea, costurile altor 
activități de sprijin, cum ar fi controlul 
calității și monitorizarea proiectelor de 
sprijin tehnic la fața locului și costurile 
consilierii inter pares și ale experților 
pentru evaluarea și punerea în aplicare a 
reformelor structurale.

3. Pachetul financiar pentru program 
poate acoperi, de asemenea, cheltuielile 
legate de activitățile de pregătire, 
monitorizare, control, audit și evaluare, 
care sunt necesare pentru gestionarea 
programului și îndeplinirea obiectivelor 
acestuia, în special cele legate de studii, 
reuniunile experților, acțiunile de 
informare și comunicare, la nivel național, 
regional și local, după caz, inclusiv 
comunicarea instituțională a priorităților 
politice ale Uniunii, în măsura în care 
acestea sunt legate de obiectivele 
prezentului regulament, cheltuielile legate 
de rețelele și platformele informatice care 
se concentrează pe prelucrarea și schimbul 
de informații, inclusiv instrumentele 
corporative de tehnologie a informației și 
toate celelalte cheltuieli de asistență 
tehnică și administrativă suportate de 
Comisie pentru gestionarea programului. În 
cadrul fiecăruia dintre cele trei instrumente 
menționate la articolul 3, cheltuielile pot 
acoperi, de asemenea, costurile altor 
activități de sprijin, cum ar fi controlul 
calității și monitorizarea proiectelor de 
sprijin tehnic la fața locului și costurile 
consilierii inter pares și ale experților 
pentru evaluarea și punerea în aplicare a 
reformelor structurale.
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Se evită dubla finanțare.

Amendamentul 36

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.

eliminat

Amendamentul 37

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 

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 o metodologie adecvată 
prevăzută în anexa respectivă, pe baza 
populației și, respectiv, a PIB-ului pe cap 
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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.

de locuitor. 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.

(Acest amendament va necesita ajustarea 
în consecință a anexei I.)

Amendamentul 38

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. Pentru o perioadă de 20 de luni de 
la data aplicării prezentului regulament, 
Comisia pune la dispoziție spre alocare 
suma de 16 500 000 000 EUR, care 
reprezintă 75 % 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.

Amendamentul 39

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 

3. Pentru perioada care începe după 
sfârșitul perioadei menționate la 
alineatul (2), Comisia pune la dispoziție 
spre alocare suma de 5 500 000 000 EUR, 
care reprezintă restul de 25 % 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 
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organizate și publicate în cadrul 
instrumentului de realizare a reformelor. 
Prima cerere de propuneri este pentru 
alocarea sumei de 11 000 000 000 EUR.

organizate și publicate în cadrul 
instrumentului de realizare a reformelor. 
Prima cerere de propuneri este pentru 
alocarea sumei de 5 500 000 000 EUR.

Amendamentul 40

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 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.

1. Un stat membru care dorește să 
primească sprijin în cadrul instrumentului 
de realizare a reformelor prezintă Comisiei 
o propunere de angajamente în materie de 
reforme. Propunerea respectivă stabilește o 
serie detaliată de măsuri și acțiuni 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.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera b

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 de 
mediu preconizat al reformei în statul 
membru în cauză și, după caz, efectele de 
propagare în alte state membre;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera e
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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 interne pentru punerea 
eficientă și eficace în aplicarea 
angajamentelor în materie de reformă de 
către statul membru în cauză, inclusiv 
etapele și țintele propuse și indicatorii 
aferenți; și

Amendamentul 43

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 
angajamente în materie de reformă 
prezentate de statele membre.

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 după consultarea 
Comitetului Economic și Social European 
și a Comitetului European al Regiunilor 
privind propunerile de 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).

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).

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care Comisia emite o 
evaluare negativă a propunerii de 
angajamente în materie de reformă 
prezentată de un stat membru, Comisia va 
comunica evaluarea respectivă în termen 

4. În cazul în care Comisia emite o 
evaluare negativă a propunerii de 
angajamente în materie de reformă 
prezentată de un stat membru, Comisia va 
comunica evaluarea respectivă în termen 
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de patru luni de la prezentarea oficială a 
propunerii de angajamente în materie de 
reformă de către statul membru respectiv.

de trei luni de la prezentarea oficială a 
propunerii de angajamente în materie de 
reformă de către statul membru respectiv.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză conform 
prezentului articol se face în conformitate 
cu creditele bugetare și sub rezerva 
finanțării disponibile.

3. Plata contribuțiilor financiare către 
statul membru în cauză conform 
prezentului articol include plata de 
prefinanțare și se face în conformitate cu 
creditele bugetare și sub rezerva finanțării 
disponibile.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

După realizarea angajamentelor în materie 
de reformă, statul membru în cauză 
înaintează Comisiei o cerere justificată în 
mod corespunzător pentru plata 
contribuției financiare. În termen de două 
luni de la depunerea cererii, Comisia 
evaluează dacă au fost implementate cu 
succes etapele și țintele relevante stabilite 
în decizia menționată la articolul 12 
alineatul (1). În acest scop, Comisia poate 
fi asistată de experți, astfel cum se 
menționează la articolul 11 alineatul (8).

După realizarea angajamentelor în materie 
de reformă, statul membru în cauză 
înaintează Comisiei o cerere justificată în 
mod corespunzător pentru plata părții 
rămase din contribuția financiară. În 
termen de două luni de la depunerea 
cererii, Comisia evaluează dacă au fost 
implementate cu succes etapele și țintele 
relevante stabilite în decizia menționată la 
articolul 12 alineatul (1). În acest scop, 
Comisia poate fi asistată de experți, astfel 
cum se menționează la articolul 11 
alineatul (8).

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul
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În cazul în care evaluarea are un rezultat 
pozitiv, plata contribuției financiare se 
face în conformitate cu Regulamentul 
financiar.

În cazul în care evaluarea are un rezultat 
pozitiv, plata părții rămase din contribuția 
financiară se face în conformitate cu 
Regulamentul financiar.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conform obiectivelor stabilite la articolul 4 
litera (b) și la articolul 5 alineatul (2) 
litera (b), instrumentul de sprijin tehnic 
finanțează, în special, următoarele tipuri de 
acțiuni:

Conform obiectivelor stabilite la articolul 4 
litera (b) și la articolul 5 alineatul (2) 
litera (b), instrumentul de sprijin tehnic 
finanțează, în special, următoarele tipuri de 
acțiuni la nivel național și la alte niveluri 
de guvernare:

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) seminare, conferințe și ateliere; (i) seminare, conferințe și ateliere, 
inclusiv schimburi de bune practici, după 
caz;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) organizarea de sprijin operațional 
local în domenii precum azilul, migrația și 
incluziunea socială;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 18 – paragraful 1 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 52

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 
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.

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 
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. Ar trebui 
să se acorde prioritate statelor membre în 
funcție de calitatea propunerilor, de 
îndeplinirea cerințelor din cererea de 
propuneri și de criteriile stabilite la 
articolul 9.

Amendamentul 53

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 

(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 și 
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locuri de muncă; menținerea de locuri de muncă;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de îndată ce statul membru în cauză 
a cenzurat toate informațiile sensibile sau 
confidențiale, a căror dezvăluire ar pune în 
pericol interesele publice ale statului 
membru în cauză;

(a) de îndată ce statul membru în cauză 
a cenzurat toate informațiile confidențiale, 
a căror dezvăluire ar pune în pericol 
interesele publice ale statului membru în 
cauză;

Amendamentul 55

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 
articolul 7 alineatul (4).

eliminat

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) asigură complementaritatea, 
sinergia, coerența și consecvența dintre 
diferitele instrumente de la nivelul Uniunii, 
de la nivel național și regional, în special în 
ceea ce privește măsurile finanțate din 
fondurile Uniunii, atât în faza de 
planificare, cât și în timpul punerii în 
aplicare;
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Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigură o cooperare strânsă între 
autoritățile responsabile de implementare 
la nivelul Uniunii, cele de la nivel național 
și, dacă este cazul, cele de la nivel regional 
pentru a realiza acțiuni de sprijin coerente 
și raționalizate în cadrul fiecărui instrument 
instituit prin prezentul regulament.

(c) asigură o cooperare strânsă între 
autoritățile responsabile de implementare 
la nivelul Uniunii, cele de la nivel național 
și regional pentru a realiza acțiuni de 
sprijin coerente și raționalizate în cadrul 
fiecărui instrument instituit prin prezentul 
regulament.



AD\1192171RO.docx 33/34 PE643.095v01-00

RO

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu Instituirea Programului de sprijin pentru reforme

Referințe COM(2018)0391 – C8-0239/2018 – 2018/0213(COD)

Comisii competente 
       Data anunțului în plen

BUDG
14.6.2018

ECON
14.6.2018

Aviz emis de către
       Data anunțului în plen

REGI
14.6.2018

Raportor pentru aviz:
       Data numirii

Cristian Ghinea
12.11.2019

Articolul 58 – Procedura reuniunilor 
comune ale comisiilor
       Data anunțului în plen

       
5.7.2018

Data adoptării 5.12.2019

Rezultatul votului final +:
–:
0:

19
6
0

Membri titulari prezenți la votul final Pascal Arimont, Franc Bogovič, Corina Crețu, Tamás Deutsch, 
Francesca Donato, Cristian Ghinea, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, 
Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Martina 
Michels, Andżelika Anna Możdżanowska, Younous Omarjee, 
Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, Susana Solís Pérez, Viktor 
Uspaskich, Julie Ward

Membri supleanți prezenți la votul final Vlad-Marius Botoş, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Lena Düpont, 
Alexandra Geese

Membri supleanți [articolul 209 alineatul 
(7)] prezenți la votul final

France Jamet



PE643.095v01-00 34/34 AD\1192171RO.docx

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

19 +
ECR Andżelika Anna Możdżanowska

ID France Jamet

PPE Pascal Arimont, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Lena Düpont, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis 
Kefalogiannis

RENEW Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Viktor Uspaskich

S&D Isabel Carvalhais, Corina Crețu, Constanze Krehl, Tsvetelina Penkova, Julie Ward

6 -
GUE/NGL Martina Michels, Younous Omarjee

ID Rosanna Conte, Francesca Donato

VERTS/ALE Alexandra Geese, Caroline Roose

0 0

Legenda simbolurilor utilizate:
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


