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3.2.2021 A9-0214/6

Amendamentul 6
João Ferreira, Sandra Pereira
în numele Grupului The Left

Raport A9-0214/2020
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Mijloacele financiare mobilizate în 
cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență ar trebui să fie aliniate la 
răspunsul necesar și adecvat la 
problemele specifice cu care se confruntă 
lucrătorii, popoarele și statele membre, 
contribuind la redresarea și dezvoltarea 
lor economică și socială.

Or. pt
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3.2.2021 A9-0214/7

Amendamentul 7
João Ferreira, Sandra Pereira
în numele Grupului The Left

Raport A9-0214/2020
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. Domeniile de investiții ar trebui 
stabilite de statele membre în funcție de 
realitatea lor economică și socială și în 
funcție de propriile nevoi și priorități, ele 
putând aloca resurse, în special, pentru 
promovarea ocupării integrale a forței de 
muncă și a muncii cu drepturi, pentru 
consolidarea serviciilor publice și a 
funcțiilor sociale ale statelor, pentru 
dezvoltarea sectoarelor lor strategice și de 
producție și pentru investițiile în acestea, 
pentru sprijinirea microîntreprinderilor și 
a întreprinderilor mici și mijlocii, pentru 
promovarea unui mediu sănătos și 
sustenabil din punctul de vedere al 
mediului, pentru transformarea digitală 
sau pentru coeziunea economică, socială 
și teritorială.

Or. pt
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3.2.2021 A9-0214/8

Amendamentul 8
João Ferreira, Sandra Pereira
în numele Grupului The Left

Raport A9-0214/2020
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6c. Folosirea de către fiecare stat 
membru a mijloacelor financiare aferente 
mecanismului nu se supune niciunei 
forme de condiționalitate economică și 
politică, inclusiv în ceea ce privește 
programarea, plata și execuția fondurilor.

Or. pt
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3.2.2021 A9-0214/9

Amendamentul 9
João Ferreira, Sandra Pereira
în numele Grupului The Left

Raport A9-0214/2020
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență instituit de prezentul 
regulament se referă la domeniile de 
politică ce au legătură cu coeziunea 
economică, socială și teritorială, tranziția 
verde și cea digitală, sănătatea, 
competitivitatea, reziliența, 
productivitatea, educația și competențele, 
cercetarea și inovarea, creșterea 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, locurile de muncă și 
investițiile, precum și la stabilitatea 
sistemelor financiare.

Sfera de aplicare a Mecanismului de 
redresare și reziliență, instituit de prezentul 
regulament, se referă la domeniile de 
politică pe care statele membre le 
consideră prioritare în funcție de 
realitatea lor economică și socială și este 
aliniată la răspunsul necesar și adecvat la 
problemele lucrătorilor, ale popoarelor și 
ale fiecărui stat în parte.

Planurile de redresare eligibile pentru 
finanțare în temeiul prezentului 
instrument alocă fondurile, măsurate în 
costuri totale, pentru măsuri de investiții 
aliniate la realitatea economică și socială 
a fiecărui stat membru, putând aloca 
resursele, în special, pentru promovarea 
ocupării integrale a forței de muncă și a 
muncii cu drepturi, pentru consolidarea 
serviciilor publice și a funcțiilor sociale 
ale statelor, pentru dezvoltarea sectoarelor 
lor strategice și de producție și pentru 
investițiile în acestea, pentru sprijinirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, pentru promovarea unui 
mediu sănătos și sustenabil din punctul de 
vedere al mediului, pentru transformarea 
digitală sau pentru coeziunea economică, 
socială și teritorială.
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3.2.2021 A9-0214/10

Amendamentul 10
João Ferreira, Sandra Pereira
în numele Grupului The Left

Raport A9-0214/2020
Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru
Instituirea Mecanismului de redresare și reziliență
(COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD))

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Măsuri de corelare a mecanismului cu 

buna guvernanță economică
1. În cazul unei neconformități 
semnificative în legătură cu oricare dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
(7) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […] [RDC], 
Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă, 
printr-un act de punere în aplicare, o 
decizie de suspendare a termenului de 
adoptare a deciziilor prevăzute la articolul 
17 alineatele (1) și (2) sau de suspendare 
a plăților în cadrul Mecanismului de 
redresare și reziliență.
Decizia de suspendare a plăților prevăzută 
la alineatul (1) se aplică cererilor de plată 
transmise după data deciziei de 
suspendare.
Suspendarea termenului prevăzut la 
articolul 17 se aplică din ziua următoare 
datei adoptării deciziei prevăzute la 
alineatul (1).
În cazul suspendării plăților, se aplică 
articolul 15 alineatul (9) din 
Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind (...).
2. În cazul apariției oricăruia dintre 
cazurile prevăzute la articolul 15 alineatul 
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(11) din Regulamentul de stabilire a unor 
dispoziții comune privind […], Consiliul, 
la propunerea Comisiei, adoptă, printr-un 
act de punere în aplicare, o decizie de 
revocare a suspendării termenului sau a 
plăților prevăzută la alineatul anterior.
Procedurile sau plățile aplicabile se reiau 
în ziua următoare celei în care a fost 
ridicată suspendarea.

Or. pt


