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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia doreşte să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a 
Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 şi de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1303/2013 şi (UE) nr. 1305/2013 [COM(2015) 701 
final].

Comisia salută sprijinul acordat de Camera Deputaţilor în ceea ce priveşte propunerea şi ia 
act de preocupările sale.

Programul de sprijin pentru reformele structurale (PSRS) propus acoperă un spectru larg de 
domenii de politică cu privire la care urmează să se acorde sprijin în mod coordonat, 
printr-o platformă unică, la cererea statelor membre. Programul va dispune de propriul 
buget şi va furniza asistenţă personalizată prin oferirea de expertiză la faţa locului. Această 
asistenţă ar putea viza mai multe domenii de politică, va ţine cont de particularităţile fiecărei 
ţări şi va putea fi oferită oricărui stat membru care depune o cerere care se încadrează în 
situaţiile descrise în program.

In prezent, în cadrul actual al fondurilor structurale şi de investiţii europene (fondurile ESI), 
doar statele membre care fac obiectul unui program de asistenţă financiară pot beneficia de 
asistenţă tehnică în domenii de politică mai ample, care corespund unei viziuni 
cuprinzătoare şi generale la nivel de ţară. Celelalte state membre pot beneficia de asistenţă 
tehnică standard, menită să sprijine elaborarea, punerea în aplicare şi monitorizarea 
proiectelor din domeniul politicii de coeziune. PSRS ar permite Comisiei să furnizeze 
asistenţă extinsă şi personalizată tuturor statelor membre, acoperind o gamă mai largă de 
domenii de politică, inclusiv asistenţă în legătură cu chestiuni referitoare la procesele de 
guvemanţă şi la alte priorităţi ale Uniunii.

în ceea ce priveşte bugetul propus pentru program, Comisia a ţinut cont de experienţa sa 
privind furnizarea de asistenţă tehnică pentru Grecia şi Cipru, începând cu 2011 şi, 
respectiv, 2013, precum şi de posibilitatea/ capacitatea de a elabora şi de a pune în aplicare
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reforme ambiţioase şi îndelungate, care sunt adesea dificil de realizat în statele membre, din 
punct de vedere politic. Deşi programul ar urma să se bazeze pe cerere, Comisia nu se 
aşteaptă să primească cereri din toate statele membre în care programul va intra în vigoare, 
în plus, se preconizează că depunerea cererilor şi dezvoltarea şi punerea în aplicare a 
propunerilor concrete de proiecte vor necesita o anumită perioadă de timp. Prin urmare, 
Comisia consideră că finanţarea propusă pentru PSRS este adecvată şi că bugetul 
programului ar urma să crească treptat.

în ceea ce priveşte alocarea sprijinului (şi finanţarea corespunzătoare a măsurilor de 
sprijin), acest demers se va realiza de la caz la caz, ţinând seama de principiile 
transparenţei, egalităţii de tratament şi bunei gestiuni financiare, precum şi de acţiunile şi 
măsurile existente în statul membru în cauză, finanţate deja prin programele şi fondurile 
Uniunii. Este extrem de important să se menţină o anumită flexibilitate atunci când se decide 
să se acorde sprijin, pentru ca fondurile să fie utilizate în mod eficient şi eficace acolo unde 
este nevoie cel mai mult de sprijin, iar Comisia va defini, în programele sale de lucru 
multiamole, priorităţile de finanţare strategică ale PSRS în ceea ce priveşte domeniile de 
politică avute în vedere şi rezultatele preconizate. Sprijinul acordat nu ar mai fii eficient dacă 
s-ar folosi un sistem rigid. Cooperarea şi dialogul cu statele membre în cauză sunt esenţiale, 
inclusiv în contextul semestrului european. în acest mod se va asigura faptul că cererile sunt 
pregătite minuţios, că se acordă sprijin adecvat atunci când şi unde este cazul şi că se evită 
suprapunerea activităţilor.

Programul ar putea sprijini nu numai statele membre care fac obiectul unor programe de 
ajustare economică, ci şi statele membre care doresc să pună în aplicare reforme în 
contextul proceselor de guvernantă economică desfăşurate la nivelul UE sau chiar reforme 
întreprinse din proprie iniţiativă. Programul ar urma să fie monitorizat şi evaluat în funcţie 
de o serie de indicatori, pe baza unei evaluări intermediare şi a unei evaluări ex post. In 
cadrul acţiunilor de monitorizare şi de evaluare se vor lua în considerare diferiţi factori, 
inclusiv resursele financiare, evaluându-se totodată rezultatele obţinute datorită sprijinului 
acordat.

Comisia ia act de observaţiile Camerei Deputaţilor privind posibila participare a României 
la programul propus şi îşi exprimă interesul de a purta discuţii cu autorităţile române în 
acest sens.

Precizările de mai sus se bazează pe propunerea iniţială prezentată de Comisie şi aflată în 
prezent în procesul legislativ în care sunt implicate atât Parlamentul European, cât şi 
Consiliul, în cadrul acestuia din urmă fiind reprezentat şi Guvernul României.

Comisia speră că aceste clarificări răspund preocupărilor exprimate de Camera Deputaţilor 
şi aşteaptă cu interes continuarea dialogului politic în viitor.

Cu deosebită consideraţie,
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Vera Jourova 
Membru al Comisiei


